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HOOFDSTUK 1: INLEIDING.

- 4 -

Op 21 juni 1983 werd op verzoek van het College van Bestuur door de

directeur Rekencentrum de Adviesgroep Kantoorautomatisering (AKA) in

gesteld. Het instellen van de AKA vloeide voort uit het advies dat is

uitgebracht door de BACTEM, een beleidscommissie op het gebied van

tekstverwerkende apparatuur van de Commissie Rekenbeleid.

De opdracht aan de AKA was het formuleren van richtlijnen voor het

beleid inzake de aanschaf, het gebruik en het beheer van tekstverwer

kende apparatuur in de secretari~le en administratieve sector van de

THE. Reeds na korte tijd werd duidelijk dat tekstverwerking in de se

cretari~le en administratieve sector niet los gezien kan worden van de

tekstverwerking in de sector van onderwijs en onderzoek. Daarom meende

de AKA dat het noodzakelijk was om haar opdracht ruimer op te vatten:

het formuleren van het beleid inzake de aanschaf, het gebruik en het

beheer van tekstverwerkende apparatuur voor de gehele THE. Opgemerkt

dient te worden dat er bij de start van de werkzaamheden reeds twee

standaardisatierichtlijnen aan de THE gehanteerd werden, te weten de

WANG-systemen voor de verwerking van platte teksten en het AES-systeem

voor de verwerking van niet-platte teksten. Uiteraard heeft de AKA

deze richtlijnen in haar werk betrokken.

In dit rapport worden naast standaardisatierichtlijnen voor de aan

schaf van tekstverwerkende apparatuur, ook aanbevelingen geformuleerd

die betrekking hebben op de sociale en organisatorische aspecten van

de invoering, het gebruik en het beheer van de tekstverwerkende appa

ratuur.

In Hoofdstuk 2 wordt de probleemstelling en wijze van aanpak ge

schetst.

Hoofdstuk 3 gaat in op de standaardisatierichtlijnen voor de aanschaf

van tekstverwerkende apparatuur.

Hoofdstuk 4 behandelt de sociale en organisatorlsche aspecten van de

invoering, het gebruik en het beheer van tekstverwerkende apparatuur.

Hoofdstuk 5 bevat een samenvatting van het rapport en de aanbevelingen

van de AKA.
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HOOFDSTUK 2: PROBLEEMSTELLING EN DE WIJZE VAN AANPAK.

Ret kantoorwerk bestaat in hoofdzaak uit processen van informatiever

zorging: het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van

gegevens, gericht op het verstrekken van informatie. De gegevens die

in een kantoor verwerkt worden hebben diverse vormen. Door middel van

kantoorautomatisering kunnen de verschillende processen van informa

tieverzorging worden ondersteund met behulp van computertechnologie.

Daarbij wordt gestreefd naar het tot stand brengen van:

- verhoging van de kwaliteit van het produkt;

- verbetering van de communicatie;

verhoging van de arbeidsproduktiviteit;

- verbetering van de bestuurbaarheid van de organisatie;

- kostenbesparing.

Dit rapport beperkt zich tot tekstverwerking, wat een onderdeel is van

kantoorautomatisering. De technische ontwikkelingen op het gebied van

de tekstverwerking en de steeds guns tiger wordende prijs-/prestatie

verhouding van dit soort apparatuur, hebben onder meer tot gevolg dat

de tekstverwerkende apparatuur binnen het financi~le bereik van een

steeds groter wordende groep van potenti~le gebruikers komt. De vraag

naar faciliteiten voor tekstverwerking ontstaat niet aIleen bij se

cretaresses maar ook bij de studenten en bij de medewerkers van afde

lingen en diensten.

Om een optimaal rendement van kantoorautomatisering te realiseren is

een planmatige aanpak noodzakelijk. Ret hanteren van standaardisatie

richtlijnen ten aanzien van de aanschaf van tekstverwerkende appara

tuur is een eerste essenti~le voorwaarde am een goede uitwisselbaar

heid van gegevens en informatie te waarborgen. Daarnaast is aandacht

noodzakelijk voor de sociale en organisatorische aspecten van de in

voering, het gebruik en het beheer van de tekstverwerkende apparatuur.

In dit rapport komen beide elementen aan de orde.
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In de wijze waarop de AKA haar opdracht heeft benaderd. zijn zes fasen

te onderscheiden:

1. Literatuurstudie.---------
De AKA bestudeerde literatuur op het gebied van kantoorautomati-

sering in zijn algemeenheid en van tekstverwerking in het bijzon

der. Deze studie resulteerde onder meer in een nadere uitwerking

van de probleemstellingen voor de twee centrale aandachtsvelden te

weten de standaardisatierichtlijnen voor de aanschaf van tekstver

werkers en de sociale en organisatorische aspecten ten aanzien van

de invoering. het gebruik en het beheer.

2. !u!!.c!.i~n~l~ !.p~c!.f.!.c~t.!.e..:-

In deze fase werden de eisen gespecificeerd waaraan de tekstverwer

kende apparatuur op de THE zal moeten voldoen. Hierbij werd onder

scheid gemaakt in verschillende vormen van tekstverwerking.

3. ~a.£k!.v~r~e!!.n.!.n.a:..-

Op basis van de reeds aanwezige kennis en de gestelde functionele

specificaties concludeerde de AKA dat de gehanteerde standaard voor

de verwerking van platte teksten voldeed. Dit was niet het geval

voor de standaard voor de verwerking van niet-platte teksten. Be

sloten werd om de werkzaamheden daarom vooral te richten op deze

laatste categorie tekstverwerkende apparatuur. Er werd een markton

derzoek gedaan naar tekstverwerkende apparatuur die geschikt is

voor de verwerking van de niet-platte teksten. Deze marktverkenning

leverde een vijftal systemenop als potentieel geschikte systemen.

Door middel van proefplaatsing zijn deze vijf systemen in een prak

tijkomgeving getest.

4. Onderzoek en evaluatie.

In januari 1984 verrichtte de AKA een onderzoek waaraan 35 gebrui

kers van tekstverwerkende apparatuur hun medewerking hebben ver

leend. Het onderzoek had vier doelstellingen:

1. Evaluatie van de vijf proefopstellingen. De nadruk lag hierbij

vooral op de technische en gebruikersaspecten.

2. Evaluatie van de huidige standaard voor de verwerking van niet

platte teksten (AES). om de resultaten hiervan te kunnen relate

ren aan de evaluatieresultaten van de vijf proefopstellingen.
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3. Een nadere toetsing van de conclusie dat de huidige standaard

voor de verwerking van platte teksten (WANG) voldoet aan de

THE.

4. Informatieverzameling over de sociale en organisatorische aspec

ten die samenhangen met de invoering, het gebruik en het beheer

van tekstverwerkende apparatuur.

Ten behoeve van het onderzoek werden 35 vragenlijsten ingevuld en

tien interviews afgenomen.

5. ~t!n~a!.r!!.l~a!.i!:.r!..c~t!.i..1.n!:.n_e~ ~a~b!:.v!:.l!.ns..e~

De vijf proefopstellingen en de huidige standaards werden beoor

deeld aan de hand van technische gegevens, ervaringen van de ge

bruikers en van gegevens die betrekking hebben op de leveranciers.

Op basis hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd voor nieuwe stan

daardisatierichtlijnen. Ten aanzien van de sociale en organisatori

sche aspecten van de invoering, het gebruik en het beheer van

tekstverwerkende apparatuur heeft de AKA een aanta! richtlijnen ge

formuleerd en beveelt zij aan, te komen tot een voorlichtings

brochure en een informatie-adviescentrum voor kantoorautomatise

ring. Daarnaast formuleerde AKA, op basis van de binnen de commis

sie aanwezige kennis, een aantal aanbevelingen voor tekstverwerking

met behulp van terminals, personal computers en text formatting

systemen.

6. !aE.p~.r!.aKe~

De rapportage aan de directeur van het Rekencentrum, in de vorm van

dit rapport kan voorlopig als afsluiting van de werkzaamheden van

de AKA beschouwd worden.
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HOOFDSTUK 3: STANDAARDISATIERICHTLIJNEN VOOR TEKSTVERWERKENDE APPARA

TUUR OP DE THE.

3.1. Nadere uitwerking van de probleemstelling.

"Stelt u zich voor dat u een Porsche zou willen kopen, een

klasse-auto met een geweldig acceleratievermogen en een fabuleuze

wegligging. AIleen •••••• u moet driemaal per week een vracht

rond brengen en daarvoor heeft u een grote laadruimte en een

brede deur nodig. Toch koopt u die Porsche. Later za1 b1ijken dat

u we1 een klasse-auto heb gekocht, maar dat deze voor uw doel

niet geschikt is.

Laten we er echter van uitgaan dat u, a1 was het met tegenzin,

bent overgegaan tot de aanschaf van een beste1wagen. Dan nog kan

het gebeuren dat u net die ene kist niet kunt laden omdat hij op

een centimeter na niet door de deur kan. Dit ongemak heeft u niet

kunnen voorkomen omdat u zich van tevoren te weinig rekenschap

heeft gegeven hoe groot, in verband met de lading, de deur van de

auto zou moeten zijn." (Uit: Handboek Tekstverwerking)

Rondom de aanschaf van tekstverwerkende apparatuur kunnen zich

dezelfde soort problemen voordoen, welke voorkomen kunnen worden

door van te voren vast te stel1en voor welke taken de apparatuur

ingezet moet worden en welke functies daarbij noodzakelijk zijn.

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met een twee

tal, voor de THE, specifieke randvoorwaarden, te weten: de aard

van de te verwerken teksten en de verschillen tussen groepen

gebruikers.

3.1.1. ~n~lr.s~ :!a~ ~a~e~ ~n f~n£t!.o~e!e s£.e£iU£aE.i~

Om te kunnen vaststellen voor welke taken de tekstverwerkende

apparatuur gebruikt moet gaan worden, dient een vijftal taak

gebieden voor tekstverwerking te worden onderscheiden.

Deze taakgebieden zijn:

1. Tekstbewerking:

- correctietypen

- revisietypen.

2. Geprogrammeerde tekstverwerking:

- standaardbrieven

- tekstdelen.

3. Formulieren.

4. Adressenselectie, mailing, bestandsverwerking.

5. Rekenen in tekstverwerking.
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Elk soort werk met tekstverwerkende apparatuur hoort in een of

meer van deze taakgebieden thuis. Wanneer het werken met tekst

verwerkende apparatuur op de THE aan een nadere analyse onder

worpen wordt, dan kunnen twee hoofdvormen onderscheiden worden.

Dit zijn elementaire tekstverwerking, dat aIleen de eerste drie

taakgebieden omvat en uitgebreide tekstverwerking dat aIle vijf

de taakgebieden betreft.

Voor beide hoofdvormen van tekstverwerking is per taakgebied

een inventarisatie gemaakt van de noodzakelijke functies op de

apparatuur. Dit heeft geresulteerd in een tweetal functionele

specificaties, waarin aangegeven wordt aan welke eisen de

tekstverwerkende apparatuur moet voldoen, wil deze apparatuur

effectief gebruikt kunnen worden (Bijlage 1).

3.1.2. £e_a~r~ .!a~ ~e_t!:.k!t~n_e~ ae£.r~i~e!.s~a!.a~t!:.r!.s!i!:.k!:.n~

Een belangrijk onderscheid in de aard van de te verwerken teks

ten is het onderscheid in platte en niet-platte tekst.

Met niet-p1atte teksten worden teksten bedoeld waarin formules

en grafieken zijn opgenomen. De verwerking van niet-platte

teksten stelt bijzondere eisen aan de apparatuur en programma

tuur voor wat betreft representatie en visualisatie. De verwer

king van platte teksten stelt in dit opzicht geen bijzondere

eisen.

De gebruikers van tekstverwerkende apparatuur op de THE kunnen

in twee hoofdgroepen worden ingedeeld.

a) Secretarieel en administratief personeel.

b) Studenten en wetenschappelijk personeel.

ad a) Secretarieel en administratief personeel.

Deze groep gebruikt de tekstverwerkende apparatuur bij

het uitvoeren van de ondersteunende taak, die vooral ligt

op het secretari~le en administratieve vlak. De creatie

van documenten en informatie begint meestal met een hand

geschreven, gedicteerd of genotuleerd concept.
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Deze concepten moeten worden uitgetypt, gecorrigeerd en

opnieuw worden getypt. Dit correctie- en revisietypewerk

beslaat een groot deel van de beschikbare tijd. De tekst

verwerker kan bij deze ondersteunende taken doelmatig

worden ingezet. In het algemeen zal de genoten opleiding

in deze groep gericht zijn op de taken die zich in deze

sector voordoen. Ret is dan ook niet verwonderlijk dat

deze medewerkers niet zo vertrouwd zijn met de automati

seringsterminologie en met de apparatuur en programmatuur

die gebruikt wordt. Dit mag nooit als manco in de oplei

ding of ervaring van de gebruiker beschouwd worden. De

fabrikant die automatiseringsfaciliteiten voor deze omge

ving bouwt dient hier rekening mee te houden. In het

licht van deze gebruikerskarakteristieken is het be lang

rijk om te signaleren dat de specifieke tekstverwerkende

apparatuur zich met name onderscheidt van de dataverwer

kende apparatuur door de grotere gebruikersvriendelijk

heid voor secretarieel en administratief personeel.

ad b) Studenten en wetenschappelijk personeel.

De studenten ontdekken steeds meer voordelen in het ge

bruik van tekstverwerkers bij het schrijven van stage

rapporten en afstudeerverslagen. Wetenschappelijk perso

neel en studenten gebruiken de tekstverwerker voor het

schrijven en herschrijven van collegedictaten, rapporten

en artikelen en bij het vastleggen van onderzoeksresul-

taten.

Omdat vrijwel aIle afdelingen, vakgroepen en diensten

computerapparatuur als hulpmiddel bij dataverwerking ge

bruiken, is de gemiddelde gebruiker in de technisch-we

tenschappelijke sector meer vertrouwd met hardware en

software dan de gemiddelde gebruiker in de administra

tieve en secretari~le sector. Ook heeft hij andere eisen

en wensen, zoals bijvoorbeeld de wens dat dataverwerking

en tekstverwerking vanaf een werkstation mogelijk moeten

zijn.
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De behoefte aan het kunnen verwerken van niet-platte

teksten is evident. In deze sector kan op het moment nog

volstaan worden met minder uitgebreide bege1eiding en

ondersteuning van tekstverwerking. In de toekomst, wan

neer tekstverwerkende apparatuur steeds door meer mensen

uit deze groep gebruikt gaat worden. zal de behoefte aan

begeleiding en ondersteuning waarschijnlijk toenemen.

In de matrix op pagina 12 wordt weergegeven welk type

apparatuur geschikt is voor de verschillende gebruikers

groepen en voor de verschillende soorten teksten. Bij de

uiteindelijke keuze van apparatuur dient, afhankelijk van

de vraag voor welke taken de apparatuur gebruikt wordt,

de functionele specificatie voor de elementaire of uitge

breide tekstverwerking gehanteerd te worden.
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Platte tekst Niet-platte tekst

Studenten en Terminal
1)

Text formatting
2 3)

wetenschappelijk Personal computers systeem

personeel Tekstverwerker voor
2)

Personal Computers

platte tekst 4) Tekstverwerker voor

niet-platte tekst

Secretarieel en Tekstverwerker voor Tekstverwerker voor

administratief platte tekst 4) niet-platte tekst

personeel

Figuur 1: Typen apparatuur voor verschillende gebruikersgroepen

en tekstvormen.

1) Een terminal kan gekoppeld worden aan een dataprocessing

systeem waarop een tekstverwerkingspakket gebruikt kan worden,

of kan (eventueel via een netwerk) gekoppeld worden aan een

tekstverwerkend systeem.
2)

Voor een personal computer geldt hetzelfde als voor de

terminal, met als toevoeging dat de lokale intelligentie ge

bruikt kan worden voor lokale data- en tekstverwerking.
3)

Een text formatting-systeem is een tekstverwerkend sys-

teem waarbij een niet-platte tekst door middel van een platte

tekst omschreven wordt, waarna software-matig de compositie

slag plaatsvindt en waarbij de uiteindelijke tekst met een

plotter, laser-printer of fotozetter afgedrukt kan worden.

4) Uiteraard kan tekstverwerkende apparatuur voor de ver

werking van niet-platte teksten oak gebruikt worden voor de

verwerking van platte teksten.
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3.1.3. Q,e_h~i~i.ae_s!.t~a!i~~e! ~e!r~k~i~_t£.t_d!:.~p£.a!.a!u~r:-...

Op het moment wordt in de secretari~le en administratieve omge-

ving een tweetal merken tekstverwerkende apparatuur gebruikt.

a) WANG-tekstverwerkers voor platte teksten.

b) AES-tekstverwerkers voor platte en niet-platte teksten.

In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van een shared logic

system (clusters).

In de technisch-wetenschappelijke omgeving komt het veelvuldig

voor dat de gebruiker niet-platte teksten wil verwerken. Momen

teel kan de gebruiker in principe beschikken over vier facili

teiten.

a) De handgeschreven tekst wordt met behulp van een "bolletjes"

typemachine getypt.

b) Er wordt een AES-tekstverwerker gebruikt.

c) Voor het echte zware formulewerk kan experimenteel het text

formatting-systeem TROFF gebruikt worden.

d) De gebruiker benut de faciliteiten die de micro-, mini- of

mainframe computer hem biedt.

N.B. De AES maakt gebruik van impact printers zoals de daisy

wheel printer. Het TROFF-systeem kan output leveren via

een plotter, een laser-printer of een fotozetter.

3.1. 4. Q,e_o~d!:.r~o!:.k~.v!.a.ae~.

In het licht van bovenstaande heeft de AKA voor haar onderzoek

de volgende vragen als uitgangspunt genomen.

a) Wat zijn de specifieke kenmerken van de verwerklng van niet

platte teksten.

b) In welke mate voldoet de AES-tekstverwerker aan de THE-eisen

voor de verwerking van niet-platte teksten.

c) Welke van de op proef te plaatsen systemen voldoet het beste

aan de THE-eisen voor niet-platte tekstverwerking. Hoe ver

houden de prestaties van deze systemen zich tot die van de

AES.

d) Blijkt bij nader onderzoek inderdaad dat de WANG-tekstver

werker voldoet aan de THE-eisen voor de verwerking van plat

te teksten.
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Daarnaast heeft de AKA zich beraden over de volgende vragen:

a) Welke standaards kunnen geformuleerd worden voor tekstver

werking met behulp van terminals, personal computers en

text-formatting-systemen.

b) Welke ontwikkelingen zijn op korte termijn te verwachten op

het gebied van tekstverwerking.

Naar deze laatste twee vragen is geen nader onderzoek gedaan.

Op basis van de binnen de AKA aanwezige expertise is een ant

woord op deze vragen geformuleerd.

3.2. Beschrijving van het onderzoek.

Door de AKA is geconstateerd dat de huidige THE-standaard voor de

verwerking van platte teksten goed voldoet. In het onderzoek is

deze conclusie nogmaals getoetst (zie paragraaf 3.2.5.). Daarom

heeft het feitelijke onderzoek van de AKA zich vooral gericht op

de apparatuur voor de verwerking van niet-platte teksten.

3.2. L !.e~.!:..r.~.e!!. !.a!!. ~e_v.!:.r!.e!.k!.na !.a!!. ~i.!:.t=p!.aE.t.!:. E.e~sE.e!!..

Bij het verwerken van niet-platte teksten mogen de platte en

niet-platte tekst in ~~n document niet gescheiden worden. Dit

stelt een aantal extra eisen aan apparatuur en programmatuur,

ook op het gebied van gebruikersvriendelijkheid. Specifieke

eisen voor de verwerking van niet-platte teksten zijn:

• In een technisch-wetenschappelijke omgeving wordt per vakge

bied een verschillende tekenset verlangd. Dit kan opgelost

worden door de gebruiker zelf een tiental karakters te laten

definieren.

• AIle speciale tekens moeten op het toetsenbord voorkomen.

• Het beeldscherm moet een tekst van A4-formaat kunnen bevat-

ten.

• De teksten op het beeldscherm moeten qua tekst en lay-out

gelijk zijn aan de teksten zoals die door de printer afge

drukt worden.

• Ret invoeren van niet-platte teksten moet op een wijze kunnen

gebeuren, die ook gebruikersvriendelijk is voor niet

ingewijden in het betreffende vakgebied.
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3. NBI 4000S

4. OCE/CPT 8525

5. PHILIPS 5003

In het najaar is een marktonderzoek gedaan naar de meest ge

schikte apparatuur voor de verwerking van niet-platte teksten.

Shared logic systemen zijn pas rendabel wanneer er meerdere

werkstations en/of randapparaten in een cluster zijn opgenomen.

Aangezien in een wetenschappelijke omgeving de keuze voor een

clusteropstelling niet voor de hand ligt, heeft het markt

onderzoek zich in eerste instantie gericht op stand-alone appa-

ratuur.

Op basis van dit marktonderzoek zijn vijf systemen geselec

teerd. Deze systemen zijn op proef geplaatst op een secreta

riaat en zijn twee a drie maanden intensief gebruikt. De vol

gende secretariaten hebben hierbij hun medewerking verleend:

Systeem Lokatie

1. ETAP 4710 Rekencentrum

2. EXXON 500 Afdeling Elektrotechniek

- vakgroep Theoretische Elektrotechniek

Afdeling Technische Natuurkunde

- vakgroep Transportfysica

Stralingsbeschermingsdienst

Afdeling Bedrijfskunde

- vakgroep Kwantitatieve Aspecten van Beheer

singssystemen

- vakgroep Organisatie Psychologie.

3.2.3. ~e£.o!.d!:.l!..na_.v~n_d!:. ~e~s !v!:.r~e!.k!:.n~e _a.e.p~r~t~u!..

Om te kunnen beoordelen in hoeverre de AES-tekstverwerkers

voldoen aan de THE-eisen voor de verwerking van niet-platte

teksten (onderzoeksvraag b) en in hoeverre de vijf op proef

geplaatste systemen voldoen aan de eisen voor de verwerking van

niet-platte teksten (onderzoeksvraag c) is de volgende werkwij

ze gevolgd.

Voor de beoordeling van produkt en leverancier zijn de volgende

groepen van criteria gehanteerd:

a) ergonomie en gebruikersvriende1ijkheid;

b) technische systeemaspectenj

c) hardware- en software-onderhoudj

d) leverancier-/fabrikantaspectenj

e) specifieke wensen.
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In Bijlage 2 is een lijst opgenomen van aIle relevante criteria

binnen iedere groep. Aan de vijf hoofdgroepen van criteria zijn

gewichten toegekend, die aangeven hoe belangrijk die groep van

criteria geacht wordt in relatie tot de andere groepen. Het

zelfde is gedaan voor de criteria binnen iedere groep.

De te beoordelen systemen zijn gescoord op aIle criteria met

behulp van een waardering van 0 - 10 (zie Bijlage 3).

Op basis van deze scores is voor ieder systeem een score per

groep criteria en een totaalscore bepaald. Deze scores worden

in onderstaande tabel weergegeven. De scores voor het cluster

systeem AES en de vijf op proef geplaatste stand alone.systemen

zijn niet volledig vergelijkbaar. Gezien de aard van de beoor

delingscriteria geven de scores toch een voldoende basis voor

een vergelijking van de mate waarin de zes systemen aan de THE

eisen voldoen.

Criteria Gewicht AES

score subt.

Ergonomie en

gebruiksvriendelijkheid 1,5 56 84

Technische aspecten 2,0 61 122

Hardware- en

software-onderhoud 0,5 40 20

Leverancier-j

fabrikantaspecten 1,0 53 53

Spec1fieke elsen 5,0 30 150

Beoordelingsresultaat 429

Subtotaal = score * gewicht

Figuur 2: Beoordelingsoverzicht

van de huidige standaard.

Criteria Gewicht ETAP EXXON NBI OCE PHILIPS

score subt. score subt. score Bubt. score subt. 8core subt.

Ergonomie en

gebruiksvriendelijkheid 1,5 68 102 58 87 60 90 60 90 58 87

Technlsche aspecten 2,0 74 148 54 108 61 122 61 122 64 128

Ha rdwa re- en

software-onderhoud 0,5 60 30 60 30 60 30 60 30 60 30

Leverancier-j

fabrikantaspecten 1,0 61 61 44 44 SO SO 59 59 42 42

Sped fleke eisen 5,0 65 325 40 200 38 190 45 225 30 150

Beoordelingsresultaat 666 469 482 526 437

Subtotaal score * gewicht Figuur 3: Beoordelingsoverzicht van de op proef
geplaatste systemen.
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3.2.4. !r!a!.i~g!:.n_v~n_d~.s.eE.r~i~e!.s..:......

Door middel van vragenlijsten (zie Bijlage 5) en een aantal

interviews zijn de ervaringen van de gebruikers met de zes

systemen getnventariseerd. Deze gebruikersbeoordeling was zeer

waardevol, omdat zij de beoordeling van produkt en leverancier

aanvulden en bevestigde. In Bijlage 4 worden van elk systeem de

door de gebruikers naar voren gebrachte positieve en negatieve

punten kort omschreven. Uit de inventarisatie is gebleken dat

de ETAP 4710, de OCE/CPT 8525 en de NBI 4008 de meest positieve

indruk bij de gebruikers hebben achtergelaten.

3.2.5. !e£.o!.d~l!.n.a !.a~ !!e_h~t!!i.s.e_s.~.a~d~a!.d_v£.o!.!!e_v~r!.e!.k!.n.a!.a.!!

.e.l~t~e_t~k~ ..t~n_(!!A!Gl:.

De vragenlijsten zijn ook door een aantal gebruikers van WANG

systemen ingevuld. Met een viertal gebruikers van dit systeem

zijn interviews gehouden. Op basis van deze gegevens is ge

toetst of de conclusie juist is dat de WANG-systemen voldoen

aan de THE-eisen voor de verwerking van platte teksten. Deze

conclusie bleek door de betrokken gebruikers gedeeld te worden.

3.3. Conclusies.

Uit het onderzoek naar de vijf op proef geplaatste systemen en de

huidige standaard voor de verwerking van niet-platte teksten

(AE8) bleek dat de ETAP 4710 het hoogste scoort. Geconcludeerd

is dat de ETAP 4710 voor de THE de meest geschikte standaard

is.

Gezien de beoordeling van de WANG bestaat er geen reden om deze

tot nu toe gehanteerde standaard voor de verwerking van platte

teksten te wijzigen.

Op grond van de binnen de projectgroep aanwezige kennis zijn ten

aanzien van het gebruik van terminals, personal computers en text

formatting-systemen ook aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn in

hoofdstuk 5 opgenomen.
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3.4. Toekomstige ontwikkelingen.

De steeds groeiende belangstelling voor tekstverwerking vanuit de

technisch-wetenschappelijke hoek wordt veroorzaakt door:

a) De groei in personal computing, deze brengt naast dataverwer

king ook tekstverwerking binnen het bereik van het technisch

wetenschappelijk personeel.

b) De wens om onderzoek en rapportage vanaf een en hetzelfde

werkstation uit te voeren.

De kwaliteitsverhogende en de tijd- en geldbesparende effecten

van tekstverwerking in de secretari~le en administratieve sector

zullen de belangrijkste reden voor aanschaf van tekstverwerkers

blijven.

Dus ook in dit toepassingsgebied kan voorlopig nog een groei

verwacht worden. Op langere termijn zullen multifunctionele in

telligente werkstations gebruikt gaan worden voor een gernte

greerde data- en tekstverwerking. De scheiding tussen secreta

rieel en administratief personeel enerzijds en studenten en we

tenschappelijk personeel anderzijds, zoals is aangegeven in de

vorige paragrafen, zal door deze ontwikkelingen minder relevant

worden. De gebruikersvriendelijkheid van de huidige specifieke

tekstverwerkers zullen gecombineerd worden met de grote mogelijk

heden voor tekst- en tekencompositie van een pakket als TROFF.

Het communicatienetwerk op de THE, THENET, zal een belangrijke

rol gaan spelen bij de communicatie tussen gebruikersgroepen

onderling en bij de toegang tot de grotere tekst- en data-archie

ven. Voor de communicatie tussen gebruikers binnen een gebrui

kersgroep zal een efficiente en kosten effectieve oplossing ge

vonden moeten worden, welke uiteraard moet passen in het THENET

concept.
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HOOFDSTUK 4: SOCIALE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN MET BETREKKING TOT

DE INVOERING. HET GEBRUIK EN HET BEHEER VAN TEKSTVERWER

KENDE APPARATUUR IN DE SECRETARIELE EN ADMINISTRATIEVE

SECTOR.

4.1. Nadere uitwerking van de prob1eemste11ing.

Ook a1 is de invoering van de tekstverwerkende apparatuur tech

nisch perfect gerege1d. dan nog kan zij feite1ijk minder goed

slagen omdat zich op sociaa1-organisatorisch terrein prob1emen

voordoen.

Prob1emen die vee1vu1dig optreden zijn:

- spanningsverschijnse1en bij individue1e werknemers ten gevo1ge

van fysieke factorenj

- te grote werkbe1asting ten gevo1ge van te hoog gespannen ver-

wachting bij de opdrachtgeversj

- onduide1ijke procedures en werkafsprakenj

- onduide1ijkheid ten aanzien van de taakafbakening;

- niet optimaal gebruik van apparatuur door gebrekkige op1eiding

en introductiej

vermindering van de kwa1iteit en omvang van het afge1everde

werk ten gevolge van spanning of een onvoldoende op1eiding en

introductiej

inbreuk op de privacy bij meerdere gebruikers van een terminal

op eigen kamer.

Bovengenoemde en soortgelijke prob1emen kunnen ontstaan omdat bij

de keuze. de invoering. het gebruik en het beheer onvo1doende

rekening gehouden wordt met de sociale en organisatorische aspec

ten die daaraan vastzitten.

4.1.1. !.n.!e!:t!r.!.s!t.!.e_v!n_d~ ~o.£i!l~ ~n_o!.g!n.!.s!t£.r.!.s.£h~~o!!.s~:.q~e!!.t!e!..

.!a!: ~e_i!!.v£.eE.i!:g_e!!. ~e!. &.e!:~i~ '!a!!. !.e~s~..v~I'!.e!.k~.r~.

De consequenties van de invoering van tekstverwerkende appara-

tuur binnen een organisatie hangen in sterke mate af van de

organisatie in de oude situatie en van het gekozen organisato

risch model in de nieuwe situatie waarin tekstverwerkingsappa

ratuur gebruikt wordt. In figuur 4 worden drie a1gemene model

len onderscheiden. Een bepaald model in de oude situatie hoeft

niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat in de nieuwe situatie

voor een analoge opstel1ing gekozen wordt.
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Nieuwe situatie Apparatuur

I Een secretaresse die voor een

of meer auteurs!opdrachtgevers

werkt.

II Meerdere secretaresses die voor

een aantal auteurs!opdracht

gevers werken en elkaar ver

vangen.

III Er is sprake van een centrale

afdeling tekstverwerking waar.

vanuit verschillende afdelingen.

aangeleverde teksten uitgetypt

worden. In dit geval hebben

de medewerkers geen andere

(hoofd)taken.

Figuur 4: Organisatorische modellen.

Een secretaresse die een

tekstverwerker tot de be

schikking heeft en voor

een of meer auteurs!

opdrachtgevers werkt.

Meerdere secretaresses die

gemeenschappelijk een of

meer tekstverwerkers

gebruiken

Op de centrale afdeling

tekstverwerking wordt

tekstverwerkende apparatuur

ingevoerd. Per medewerker

is er over het algemeen een

beeldscherm en toetsenbord.

De printer en het geheugen

worden gemeenschappelijk

gebruikt.

stand

alone

stand

alone!

cluster!

netwerk

cluster!

netwerk

De invoering van tekstverwerkende apparatuur kan in principe de

volgende factoren beInvloeden:

1. Op het niveau van de betreffende organisatorische eenheid:

- De organisatorische structuur rondom de tekstverwerking

kan veranderen. Daar waar in de oude situatie bijvoorbeeld

iedere secretaresse apart voor een (aantal) opdrachtge

ver(s) werkt. kan tot clustering van de secretariaatsfunc

tie besloten worden in verband met het gemeenschappelijk

gebruik van tekstverwerkende apparatuur.
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Het takenpakket van de eenheid kan zowel qua inhoud als

qua omvang wijzigen. Door de invoering van tekstverwer

kende apparatuur komen er nieuwe taken bij (bijvoorbeeld

systeembeheer en introductie en begeleiding van nieuwe

medewerkers). Ook de aard van de activiteit tekstverwer

king zal wijzigen. Door toename van de efficiency kan» bij

gelijkblijvende omvang van het opdrachtenpakket» de omvang

van de benodigde werkkracht afnemen.

De fysieke werkomgeving kan veranderen door de nieuwe

apparatuur die gefnstalleerd moet worden» eventueel ook

door gemeenschappelijk gebruik van apparatuur.

De continufteit van het werk kan bemoeilijkt worden bij

frequente personeelswisseling of bij het regelmatig optre

den van piekbelastingen, waarbij het nodig is uitzend

krachten in te schakelen.

2. Op het niveau van de individuele werknemer zullen eveneens

een aantal wijzigingen optreden door de invoering van tekst

verwerkende apparatuur en de daaruit voortvloeiende organi

satorische veranderingen:

de inhoud van het werk;

de functionele werkrelaties;

- de werkomgeving wat zowel fysieke als sociale aspecten be

treft.

Een en ander kan onder meer gevolgen hebben voor de functie

eisen en functiewaardering, de arbeidsvoldoening en het

fysieke welbevinden. In hoeverre bovengenoemde veranderingen

positief of negatief zullen uitpakken hangt af van de mate

waarin de veranderingen zorgvuldig gepland en begeleid wor

den, van de kwalltelt van het introductie- en het oplei

dingsprogramma en van de mate waarin de invoering geeva

lueerd wordt en daar waar nodig bijgestuurd wordt.

4.1.2. !.a!e!.i~g_v~n_h~.t_s£.c!.a~l:o!.g~n!.s~t~r!.s.£h_v~r~.n~e!.i~g~p!.o.£e~.

Gelijktijdig met het technisch veranderingsproces dat start

vanaf het moment dat besloten wordt om tekstverwerking in te

voeren» begint een sociaal-organisatorisch veranderingsproces.
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In dit proces kunnen verschillende fasen onderscheiden worden,

analoog aan de fasen van het technisch veranderingsproces.

In figuur 5 wordt aangegeven welke technische en welke sociale

en organisatorische aspecten in iedere fase van het verande

ringsproces aandacht dienen te krijgen. Beide soorten aspecten

befnvloeden elkaar wederzijds. Soms kan het noodzakelijk zijn

om in het proces een of meer stappen terug te gaan, om bepaalde

keuzes opnieuw te bezien.

Technische aspecten van het

veranderingsproces

1. Beslissing om een tekst

verwerker aan te gaan

schaffen voor een bepaalde

eenheid.

2. Formuleren van systeem

eisen en randvoorwaarden

voor het aan te schaffen

systeem.

3. Samenstellen van

systeemconfiguratie.

Sociaal-organisatorische aspec

ten van het veranderingsproces

- Motivering van de beslissing

naar de medewerkers van de

betreffende eenheid.

- Planning van de verdere pro

cedure, inclusief participatie

van de betrokkenen.

- Bekendmaking van deze

procedure.

- Keuze van nieuwe organisatie

structuur in overleg met de

betrokkenen.

- Overleg over gewenste func

ties, ergonomische wenselijk

heden enzovoorts.

- Bekendmaking keuze, gerela

teerd aan ingebrachte wensen.

- Zonodig bijstellen keuze van

organisatorisch model van de

nieuwe situatie.
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Technische aspecten van het

veranderingsproces

4. Technische voorbereidingen

voor de installatie van het

systeem.

5. Installatie van de tekst

verwerkende apparatuur.

6. Proefperiode.

7. Standaard-gebruik.

Sociaal-organisatorische aspec

ten van het veranderingsproces

- Uitwerken organisatorisch

model tot nieuwe functie-om

schrijvingen; toekennen nieuwe

taken.

- Opstellen van een opleidings

en inwerkplan.

- Vlak voor of na installatie

volgen medewerkers opleiding

of bij leverancier of op de

werkplek onder deskundige

begeleiding.

- Inwerkperiode voor medewerkers,

geen prestatiedruk.

- Overleg over nieuwe procedures.

- Eerste evaluatie van met name

ergonomische aspecten en op

leiding.

- Na een half jaar evaluatie van

de gebruikersaspecten en van de

sociaal-organisatorische veran

deringen.

Figuur 5: Fasering van het technisch en sociaal-organisatorisch

veranderingsproces.

4.1.3. £e_o~d!:.r~o~k~v!.a.ae~.

In het licht van het voorafgaande heeft de AKA voor haar onder

zoek de volgende vragen als uitgangspunt genomen:

1. Welke veranderingen ten aanzien van sociale en organisato

rische aspecten hebben zich voorgedaan binnen de THE op de

plaatsen waar tekstverwerkende apparatuur in gebruik genomen

is?
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2. In hoeverre is bij de invoering van tekstverwerkende appara

tuur sprake geweest van planning en begeleiding van het

invoeringsproces en welke consequenties heeft het besteden

van aandacht aan deze aspecten c.q. het ontbreken van de

aandacht?

4.2. Het onderzoek.

4.2 .1. !e.!c~.r!J:!i.!!.g_v~n_h~:..t_o!!.d~r~o~k..:.-

In december 1983 hebben 27 gebruikers van tekstverwerkende

apparatuur van 6 lokaties een vragenlijst (Bijlage 5) beant

woord. In deze vragenlijst is een groot aantal vragen opgenomen

die betrekking hadden op de sociale en organisatorische conse

quenties en op de wijze waarop introductie, invoering, bege

leiding en beheer van de tekstverwerking geregeld was. Op basis

van de geretourneerde vragenlijsten zijn in januari 1984 vier

interviews afgenomen, waarbij met een of twee personen per

lokatie dieper op de problematiek werd ingegaan. Gezien de

omvang van en de diversiteit binnen de onderzochte groep en de

gehanteerde onderzoeksmethode moeten de resultaten van het

onderzoek zeer voorzichtig ge!nterpreteerd worden. De onder

zoeksresultaten zijn primair kwalitatief van aard, bedoeld om

meer inzicht te verwerven in de aard van de problematiek aan de

THE.

4.2.2. Resulaten van het onderzoek.-----------.-------
In Bijlage 6 is een volledige samenvatting opgenomen van de

resultaten van het onderzoek. In deze paragraaf worden de be

langrijkste aandachtspunten genoemd.

1. Op de plaatsen waar overgegaan is op het gebruik van tekst

verwerkers, blijkt zich een aantal veranderingen voor te

doen in de werksituatie:

- Bij 1angdurig werken op de tekstverwerker treden vermoeid

heidsverschijnselen op, met name branderige ogene

Conceptteksten worden door de opdrachtgevers slordiger

aangeleverd, omdat correcties in een latere fase gemakke

lijk aan te brengen zijn. Dit kan een verzwaring van de

taak betekenen.

- Opdrachtgevers stellen hogere eisen aan de snelheid en

kwaliteit van het werk.
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In het werk zelf doen zich de volgende veranderingen voor:

* de kwaliteit van het werk neemt toe;

* door een grotere snelheid van werken komt er tijd vrij

voor andere taken;

* er komen in de beheerssfeer taken bij.

Door het gebruik van tekstverwerkers ontstaan er meer

contacten met collega's.

Er doen zich in een aantal gevallen problemen voor rond de

verdeling van de capaciteit) waardoor irritaties ontstaan.

2. De plaats waar de apparatuur opgesteld is geeft nogal eens

problemen. Deze problemen hebben betrekking op criteria voor

toewijzing (wie krijgt een terminal op de kamer») problemen

ten aanzien van privacy wanneer een terminal op de kamer van

een gebruiker ook door anderen gebruikt wordt en de plaat

sing van printers. Printers zonder geluiddempende kap)

geplaatst op de werkkamer) geven een hinderlijke geluids

overlast. Als de printer in een andere ruimte geplaatst is)

wordt dit vaak als lastig ervaren.

3. Bij stand alone-apparatuur worden de beheerstaken meestal

door de gebruikers uitgevoerd. Dit wordt als prettig erva

rent hoewel bij problemen met de leverancier sorns ervaren

wordt dat men een zeker overwicht mist. Wanneer er meerdere

gebruikers van een apparaat zijn) blijkt het zinvol te zijn

een supervisor (bijvoorbeeld een van de hoofdgebruikers) aan

te wijzen.

4. Bij de clusteropstellingen zijn in aIle gevallen een of meer

supervisors aangewezen. Desondanks neemt het aantal gesigna

leerde problemen in de beheerssfeer duidelijk toe. Een goede

cotirdinatie en begeleiding van gebruikers wordt in deze

situatie als onontbeerlijk ervaren.
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s. Uit het onderzoek bIijkt dat de functie van supervisor niet

eenduidig gedefinieerd is. Op de verschiIIende Iokaties

wordt de functie verschillend ingevuld en is geen functiebe

schrijving vastgesteld. Ook binnen een lokatie wordt de

functie verschiIIend gernterpreteerd en is er geen duideIij

ke taakafbakening tussen gebruikers en supervisor. Uiteraard

Ieidt dit Iaatste onvermijdelijk tot problemen. Vaak wordt

er onvoidoende gebruik gemaakt van de kwaliteiten en erva

ringen van de gebruikers om beheerstaken uit te voeren.

6. De introductie, opleiding en begeleiding zijn bij de Ioka

ties met een AES-systeem beter verzorgd dan op de Iokaties

met een WANG-systeem. De cursussen zijn niet aItijd afge

stemd op de specifieke behoefte van de gebruikers, onder

andere wordt te weinig aandacht besteed aan formulewerk.

Vee1 gebruikers Ieren door middel van zeifinstructie. Over

het algemeen krijgt de gebruiker te weinig tijd om zich in

te werken en de mogelijkheden van de apparatuur te onderzoe

ken.

7. Daar waar de gebruikers geen opleiding bij de leverancier

volgen, spelen Rekencentrum en supervisor een veel belang

rijker rol bij de introductie, opleiding en begeleiding.

8. Gebleken is dat de gebruikers er behoefte aan hebben om

betrokken te worden bij de besIuitvorming rondom de uitbrei

ding en vervanging van apparatuur.

9. Bij de gebruikers van stand alone-apparatuur is na de in

werkperiode geen behoefte meer aan contact met andere ge

bruikers. Bij de cluster-opstellingen van tekstverwerkende

apparatuur met veel gebruikers bestaat er weI behoefte om

ervaringen uit te wisselen.
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4.3. Conclusies.

Om bij de invoering van tekstverwerkende apparatuur problemen te

voorkomen en een goed rendement te kunnen realiseren, dient hij

de invoering en het gebruik aan een aantal voorwaarden te worden

voldaan:

1. Ret is van belang om vanaf het eerste begin de medewerkers te

betrekken bij het invoeringsproces. Dit om een goede afstem

mlng van apparatuur, organisatlemodel en procedures op de

wensen van de betrokkenen te realiseren. De participatie is

evenwel ook van groot belang om de medewerkers te motiveren om

van het project een succes te maken en gevoelens van onzeker

held over de nieuwe situatie zoveel mogelljk weg te nemen.

2. Een goede op1eiding van de medewerkers is essentieel. Een

gevoel van onmacht bij bediening van de apparatuur werkt zeer

demotiverend en leidt uiteraard tot efficiency-verlles.

3. Na de opleidlng dient er ruimte te zijn voor een inwerkperio

de, waarln de medewerkers zonder prestatiedruk op de appara

tuur kunnen thuisraken.

4. Ook de opdrachtgevers moeten goed voorgellcht worden over de

mogelljkheden en onmogelijkheden van de apparatuur. Dit is

nodig om te hoge verwachtingen te voorkomen en een efflci~nte

communlcatle tussen opdrachtgever en uitvoerder te bevorderen.

5. Er ls een duidelijke omschrijving van de functie van supervi

sor nodlg. De omschrljvlng dient steeds toegespltst te worden

op de lokale situatie. Per geval dient bekeken te worden of

een van de gebrulkers de functle van supervlsor kan vervullen.

In aIle gevallen Is noodzakelijk dat er duidelljke procedures

nodig zijn voor systeembeheer, het melden van storlngen en de

capaciteitsverdeling. Er dient altijd een duldelijke taakafba

kening te zljn tussen gebruikers en supervisor.

6. Na ongeveer een half jaar is een evaluatie nodig van het ge

bruik. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan tech

nische, ergonomische, socia Ie en organisatorische aspecten.

Daar waar nodig dienen aanpassingen plaats te vlnden.

In hoofdstuk 5 van dit rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan

om het realiseren van bovengenoemde voorwaarden te bevorderen.
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HOOFDSTUK 5: SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN.

5.1. Samenvatting.

Op 21 juni 1983 is de Adviesgroep Kantoorautomatisering (AKA)

ingeste1d door de directeur Rekencentrum met als opdracht richt

lijnen te formuleren inzake de aanschaf, het gebruik en het be

heer van tekstverwerkende apparatuur in de secretari~le en admi

nistratieve sector van de THE. Omdat bleek dat dit toepassingsge

bied binnen de THE vele raakvlakken heeft met de tekstverwerking

in de sector onderwijs en onderzoek, heeft de AKA zich gericht op

de tekstverwerking in beide sectoren van de THE.

am een optimaal rendement van kantoorautomatisering in zijn alge

meenheid en de invoering van tekstverwerking in het bijzonder te

kunnen realiseren, is een planmatige aanpak noodzakelijk. Er

zijn standaardisatierichtlijnen nodig voor de aanschaf van tekst

verwerkende apparatuur; en dient er aandacht geschonken te worden

aan de sociale en organisatorische aspecten van de invoering, het

gebruik en het beheer van tekstverwerkers met name in de secreta

ri~le en administratieve sector. De AKA heeft aan beide onderde

len de nodige aandacht besteed.

am te komen tot standaardisatierichtlijnen zijn een literatuur

onderzoek, een marktonderzoek, een technische beoordeling van een

zevental systemen en een gebruikersonderzoek uitgevoerd. Het

onderzoek was met name gericht op tekstverwerkende apparatuur

(stand alone) geschikt voor de verwerking van niet-platte teksten

en op de evaluatie van de huidige standaards (WANG en AES). Daar

naast zijn, op basis van binnen de AKA aanwezige kennis, aanbeve

lingen geformuleerd over tekstverwerking met behulp van personal

computers, terminals en text formatting-systemen.

Om te komen tot meer inzicht in de sociale en organisatorische

aspecten is een literatuuronderzoek verricht en zijn gebruikers

binnen de THE ge~nqueteerd en gernterviewd. Gebleken is dat zich

bij invoering van tekstverwerkende apparatuur belangrijke veran

deringen voordoen op sociaal en organisatorisch terrein. Deze

veranderingen worden over het algemeen onvoldoende begeleid.
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Op verschillende plaatsen is onvoldoende aandacht besteed aan het

uitwerken van een nieuwe organisatie en taakverdeling. In het

licht van de conclusies van het onderzoek wordt een aantal aan

bevelingen geformuleerd die beogen de voorwaarden te scheppen

voor structurele verbeteringen op dit terrein.

5.2. Aanbevelingen over standaardisatierichtlijnen van tekstverwerken

de apparatuur aan de THE.

1. !1.s.e!.e~n:....

De geldigheidsduur van de aanbevelingen van de AKA over stan-

daardisatierichtlijnen is noodzakelijkerwijs beperkt. Gezien

de snelle ontwikkelingen op het gebied van kantoorautomatise

ring in zijn algemeenheid en tekstverwerking in het bijzonder,

dient steeds bekeken te worden of de standaardisatierichtlij

nen niet achterhaald zijn. Enerzijds kan dit optreden, omdat

er veel betere systemen op de markt zijn gekomen. Een overstap

naar een ander systeem als standaard kan dan gewenst zijn,

ondanks nadelen als verlies van uitwisselbaarheid en compati

biliteit. Anderzijds kunnen de standaardisatierichtlijnen

achterhaald worden, omdat de nieuwe ontwikkelingen op het

gebied van kantoorautomatisering, belangrijke wijzigingen ver

oorzaken in de functionele specificaties die opgesteld zijn

voor de THE. Aanbevolen wordt om deze ontwikkelingen te volgen

en te signaleren en deze taak structureel te beleggen. In

paragraaf 5.4. wordt voorgesteld een stuurgroep kantoorautoma

tisering in te stellen en deze taak daar te beleggen.

2) !e~s!.v~r~e!.k~r~.!.o£.r..£.l~t!.e=t~k~t~n:....

Gezien de resultaten van het onderzoek bestaat er geen aanlei

ding om de huidige standaard voor apparatuur voor de verwer

king van platte teksten, (WANG-systemen), te wijzigen.

3)~~~~~~~~~~y~!.~I~~~~~~~

Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de ETAP 4710 voor de

THE de meest geschikte stand alone tekstverwerker is. Gesigna

leerd wordt dat op het moment bij WANG ontwikkelingen gaande

zijn op het gebied van de verwerking van niet-platte teksten

(scientific typing, grafische beeldschermen en scanners).
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Verwacht mag worden dat in de toekomst platte en niet-platte

tekstverwerking ook op WANG-systemen steeds meer gerntegreerd

zullen worden. Gezien het feit dat het aantrekkelijk is om ~~n

standaard voor tekstverwerkende apparatuur te hanteren, dienen

deze ontwikkelingen nauwlettend gevolgd te worden en dient de

aanschaf van ETAP-systemen steeds zorgvuldig afgewogen te

worden in het licht van de te verwachten ontwikkelingen.

4) !e.£D1!.n!.I!., _p~r!.o.!:a!. .£.o~p~t~.r!. ~n_t!:xt f.o.£D1!.tti.!:g=sl.s!.e~e.!:.

De volgende aanbevelingen zijn op basis van de binnen de AKA

aanwezige kennis geformuleerd.

a) Terminals.

In deze categorie worden tekstverwerkende pakketten op

mini-, supermini- of mainframe computers gebruikt. Stan

daardisatie betekent hier beperking van het aantal pakket

ten en daar waar mogelijk streven naar compatibilitelt met

andere tekstverwerklngsfacilitelten.

Computer Tekstverwerklngspakket

Burroughs B7900 SERVICE/DOCUMENT

Prime P750 MUSE

DEC 20/20 MUSE

DEC: PDP-11 , LEX-ll

LSI 11, VAX 11
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b) Personal Computers.

Standaardisatie in deze categorie wordt bereikt door:

a) de "personal computer standaard" te hanteren

b) het aantal pakketten te beperken.

Personal Computer Tekstverwerkingspakket

APPLE-IIe APPLE-WRITER

IBM-PC WORDSTAR

LEX-ll

c) Text formatting-systeem.

Op dit moment wordt het text formatting-systeem TROFF aan

de THE ge~valueerd. De AKA kan op dit moment dus geen aan

bevelingen formuleren ten aanzien van text formatting-sys

temen.

In een technisch-wetenschappelijke omgeving waar veelvuldig

en qua compositie moeilijke formules en afbeeldingen in

teksten opgenomen dienen te worden, lijkt bet TROFF text

formatting-systeem echt goed te voldoen. Enkele belangrijke

aandachtspunten:

Het TROFF-pakket moet op een betrouwbaar computersysteem

met voldoende capaciteit germplementeerd worden.

- Dit systeem moet via THENET toegankelijk zijn.

- Frequente gebruikers moeten beschikken over lokale

"proefdruk"-apparatuur bijvoorbeeld in de vorm van plot

ters.

- Een op een centraal punt opgestelde laser printer of

fotozetter wordt gebruikt voor het maken van de defini

tieve "originele" tekst. (Deze originele tekst kan even

tueel met de gebruikelijke reproduktietechnieken verme

nigvuldigd worden.)
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5.3. Aanbevelingen over de sociale en organisatorische aspecten van de

invoering, het gebruik en het beheer van tekstverwerkende appara

tuur in de secretariijle en administratieve sector.

Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat het noodzakelijk is dat

de aanschaf, het gebruik en het beheer van tekstverwerkende appa

ratuur, met name in de secretari~le en administratieve sector,

goed gecoBrdineerd en begeleid wordt. De huidige inspanning daar

toe is veelal versnipperd en een aantal aspecten krijgen niet of

onvoldoende aandacht. Daarom beveelt de AKA aan om te komen tot:

1) Een voorlichtingsbrochure ten behoeve van eenheden die willen

overgaan tot de aanschaf van tekstverwerkende apparatuur.

2) Een coBrdinatie voor aIle activiteiten die betrekking hebben

op de begeleiding van de feitelijke aanschaf, het gebruik en

het beheer van tekstverwerkende apparatuur; dit coBrdinatie

punt wordt aangeduid met de term informatle-adviescentrum.

Op deze wijze kunnen voorwaarden gecre~erd worden voor een meer

structurele aanpak van de gesignaleerde problemen en een vergro

ting van het rendement van tekstverwerkers.

ad 1: E.,e_v~o!.l!..c!!.t!.n.asE.r£.c!!.u!.e.:...

In een voorlichtingsbrochure dient aandacht besteed te

worden aan:

a) Informatie over de standaardisatierichtlijnen van tekst

verwerkende apparatuur op de THE.

b) Spelregels voor aanschaf van apparatuur.

c) Een handlei4ing voor het invoeringsproces zowel op tech
i

nisch als op sociaal-organlsatorisch terrein.

d) Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van opleiding en

begeleiding (Rekencentrum/informatie-adviescentrum;

leverancier) •

e) Richtlijnen voor evaluatie van gebruik van tekstverwer

kende apparatuur.
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Voor het opste11en van een derge1ijke brochure is de nood

zakelijke informatie deels a1 beschikbaar. Op enkele werk

plekken dient nog aanvul1end onderzoek te worden gedaan,

teneinde een meer specifiek antwoord te kunnen geven op een

aantal punten zoals:

organisatiemodellen voor cluster-opstelling

functie-eisen supervisor/systeembeheerder
CV\

opleiding en begeleiding van de gebruike~/ I'

ad 2: !n!.0£D1!.t!.e:.a~v!.e.!c~n!.r~~( rc' •.-'-)y ) <£/

Om de feitelijke aanschaf en het gebruik en beheer van

tekstverwerkingsapparatuur goed te kunnen begeleiden, dient

een aantal taken uitgevoerd te worden. Op dit moment wordt

vanuit verschillende organisatorische eenheden aan een

aantal van deze taken aandacht besteed. Geconstateerd is

echter dat de inspanningen veelal versnipperd zijn en een

aantal taken op dit moment nog niet vervuld worden.

C J

t "'\ \J

De volgende taken kunnen onderscheiden worden:

1. Algemene voorlichting, demonstraties, informatie over

procedure en standaard.

2. Advisering bij de beslissing over de aanschaf van appa

ratuur, uitgaande van de standaardisatierichtIijnen.

3. Ondersteuning op technisch gebied, zowel wat betreft de

invoering als het gebruik van de apparatuur (begeleiding

installatie, storingsmeldingen, advisering over beveili

ging, cotirdinatie ten aanzien van softwareproblemen).

4. Ondersteuning op organisatorisch gebied, zowel wat be

treft de invoering als het gebruik (organisatorische

aanpassingen bij invoering, systeembeheer, procedures).

5. Cotirdinatie, advisering en verzorging van opleiding en

begeleiding: cursusaanvragen, advisering over opleiding

en cotirdinatie van begeleiding door leverancier, zelf

uitvoeren van begeleiding op de werkplek.

6. Indirecte begeleiding (voorraad computermagazijn met

betrekking tot tekstverwerkers, onderhoudscontracten,

cotirdinatie van contacten met leveranciers, opbouwen van

algemene expertise, beheer en toepassing van apparatuur

voor algemeen gebruik).
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Met name de eerste vijf taken hangen sterk met elkaar sa

men. Het is van belang dat bij de begeleiding van de feite

lijke aanschaf, de invoering, het gebruik en het beheer van

tekstverwerkende apparatuur aandacht besteed wordt aan

zowel de technische als de sociaal-organisatorische aspec

ten en dat de begeleiding van deze aspecten op elkaar afge

stemd is. Voorgesteld wordt om een informatie-adviescentrum

in te stellen waarbinnen de genoemde taken geco6rdineerd

worden. Hierbij wordt niet gedacht aan een nieuw te creeren

organisatorische eenheid. Gedacht wordt aan een centraal

punt of projectgroep waar activiteiten op het gebied van de

invoering, het gebruik en het beheer van tekstverwerkende

apparatuur samen komen.

Geadviseerd wordt om op korte termijn na te gaan op welke

wijze een dergelijke informatie-adviescentrum het beste

gestalte kan krijgen en welke overige maatregelen noodzake

lijk zijn om een goede coBrdinatie te verzekeren van act i

viteiten op het gebied van de invoering, het gebruik en het

beheer van tekstverwerkende apparatuur.

5.4. Algemene aanbevelingen.

1. De AKA adviseert om de projectgroep niet op korte termijn op

te heffen, maar haar te belasten met de volgende opdrachten:
',.,' c.. ~,,\ v, (v_./\ fv\-ltv

a. Op korte termljn na te gaan op welke wijze het informatie- x ~t\£

adviescentrum het beste gestalte kan krijgen, welke maatre- G'-\~I ~--gelen nodig zijn om een goede coBrdinatie te verzekeren van

activiteiten op het gebied van de invoering, het gebruik en

het beheer van tekstverwerkende apparatuur en een taakom

schrijving op te stellen voor het informatie-adviescentrum.

b. De in paragraaf 5.3. genoemde voorlichtingsbrochure op te

stellen en ten behoeve daarvan het benodigde aanvullende

onderzoek te laten uitvoeren.

De AKA zou over bovengenoemde opdrachten drie maanden na ver

strekking van de opdracht dienen te rapporteren aan de direc

teur van het Rekencentrum.
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·r'·: .,,\\

,
O·J (;

';r"
2. De AKA adviseert om een aparte stuurgroep kantoorautomatise-

ring in te steIIen, die zich bezig gaat houden met de beleids

voorbereiding ten aanzien van kantoorautomatisering aan de

THE. De stuurgroepzou ook de in paragraaf 5.2.1. gesignaleer

de taak op zichkunnen nemen, de ontwikkelingen te volgen met

betrekking tot standaardisatierichtIijnen voor tekstverwerken

de apparatuur. Ook kan overwogen worden om de AKA zelf deze

opdrachten te geven.

In het Iicht van de nieuwe opdrachten, dient de samenstelling van

de AKA wellicht herzien te worden.
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Willekeurige ins telling van de regelbreedte

Willekeurige instelling van de kantlijnzone

Willekeurige ins telling van het aantal regels per paglna

Vertikaal verplaatsen van tekst binnen de totale tekstdrager

FUNCTIONELE SPECIFICATIES VOOR ELEMENTAIRE EN UITGEBREIDE TEKSTVERWERKING.

Voor de twee hoofdvormen van tekstverwerking is per taakgebied een

inventarisatie gemaakt van de noodzakelijke functies.

A. Functionele specificatie voor elementaire tekstverwerking.

1. Tekstbewerking.

Functie- Functiebeschrijving

nummers

101 Besturing van de kantlijnzone

103 Automatische verschuiving van een woord naar de

volgende regel

104 Automatische voorstellen tot het afbreken van woorden

106

107

108

113

115 Zoekwoord met automatische vervanging door een ander woord

121 Decimaal tabulator

122 Horizontaal verplaatsen van tekst

123 Willekeurig instelbaar tabulatorpatroon

125 Zijdelingse kolomverplaatsing

126 Kolommen wissen

131 Automatische paginastop aan het einde van een pagina

132 Automatische paginanummering

133 Automatische kopregel

134 Automatische voetregel

135 lngrijpen in automatische pagina-aanpassing

141 Automatisch onderstrepen

142 Centreren

146 Halve-regelschakeling
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2. Eenvoudige geprogrammeerde tekstverwerking.

Functie- Functlebeschrijving

nummers

221 Decimaal tabulator

231 Automatlsche paginastop aan het einde van een pagina

233 Automatische paginanummerlng

234 Automatische voetregel

235 Ingrljpen In automatische pagina-aanpassing

251 Maximaal aantal tekstdelen per tekstdrager

252 Direct opvraagbaar aantal tekstdelen

263 Automatisch springen naar de plaats van de volgende varlabele

271 Veranderen van tekstdelen blj het rangschikken

282 Automatisch opschuiven naar beginregel volgende paglna

284 Bevelliglng tegen onloglsche afbreking van tekstdelen bij

paglna-aanpasslng

3. Formulieren.

Functle- Functlebeschrijving

nummers

321 Decimaal tabulator

322 Horlzontaal verplaatsen van tekst

346 Halve-regelschakeling

391 Formullerbesturing met automatisch springen naar de plaats

van de volgende varlabe1e

392 Automatische formulieren invullen
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B. Functionele specificatle voor ultgebrelde tekstverwerking.

1. Tekstbewerking.

Functie- Functiebeschrljvlng

nummers

101 Besturing van de kantlijnzone

103 Automatische verschuiving van een woord naar de vo1gende

regel

104 Automatische voorste1len tot het afbreken van woorden

106 Willekeurige ins telling van de regelbreedte

107 Willekeurige instelling van de kantlijnzone

108 Willekeurige ins telling van het aantal regels per pagina

III Tussenvoegen van langere teksten zonder dupliceren

113 Vertikaal verplaatsen van tekst binnen de totale tekstdrager

115 Zoekwoord met automatische vervanging door een ander woord

116 Gebruik van reeds opgeslagen tekstdelen tijdens tekstbewer-

king

117 Steeds terugkerende teksten oproepen

121 Decimaal tabulator

122 Horizontaal verp1aatsen van tekst

123 Willekeurig inste1baar tabulatorpatroon

125 Zijdelingse kolomverplaatsing

126 Kolommen wissen

127 Werken in diverse kolommen naast elkaar

131 Automatische paginastop aan het einde van een pagina

132 Automatische paginanummering

133 Automatische kopregel

134 Automatische voetregel

135 Ingrijpen in automatische pagina-aanpassing

141 Automatisch onderstrepen

142 Centreren

143 Vet schrijven

144 Proportioneel schrift

145 Uitvullen

146 Halve-regelschakeling

147 Vertikaal lini~ren



THE-RC 58246 - 4 -

2. Geprogrammeerde tekstverwerking.

Functie- Functiebeschrijving

nummers

211 Tussenvoegen van 1angere teksten zonder dupliceren

221 Decimaal tabulator

231 Automatische paginastop aan het einde van een pagina

232 Automatische paginanummering

233 Automatische kopregel

234 Automatische voetregel

235 Ingrijpen in automatische pagina-aanpassing

251 Maximaal aantal tekstdelen per tekstdrager

252 Direct opvraagbaar aantal tekstdelen

256 Alfa-numerieke mogelijkheid voor zoekcodes

258 Willekeurig uitgeven van zoekcodes

262 Rangschikken van tekstdelen op beeldscherm

263 Automatisch springen naar de plaats van de volgende variabele

269 Decimale invoer van getallen in standaard tekst voor

programmeren

271 Veranderen van tekstdelen bij het rangschikken

274 Achteraf tussenvoegen van lange teksten in tekstdelen zonder

dupliceren

282 Automatisch opschuiven naar beginregel volgende pagina

284 Beveiliging tegen onlogische afbreking van tekstdelen blj

pagina-aanpasslng

285 Automatisch samenvoegen van adres, aanhef, variabele en vaste

tekst
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3. Formulieren.
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Functie- Functiebeschrijving

nummers

321 Decimaal tabulator

322 Horizontaal verplaatsen van tekst

346 Halve-regelschake1ing

391 Formulierbesturing met automatisch springen naar de plaats

van de volgende variabele

392 Automatisch formulieren invullen

4. Adressenselectie, mailing en bestandsverwerking.

Functie- Functiebeschrijving

nummers

458 Willekeurig uitgeven van zoekcodes

482 Automatisch opschuiven naar beginregel van volgende pagina

485 Automatisch samenvoegen van adres, aanhef, variabele en vaste

tekst

486 Selectie criteria voor adrescategorie~n

487 Alfa-numerieke selectiecriteria

488 In willekeurige volgorde oproepen van delen uit

adressenbestanden

493 Numeriek sorteren van bestanden

494 Alfabetisch sorteren van bestanden

495 Sorteren van bestanden gecombineerd met selectiecriteria
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5. Rekenen in tekstverwerking.

Functie- Functiebeschrijving

nummers

596 Vrij programmeren van rekenfunties

597 Programmeren van rekenopdrachten door middel van macro-

instructies

598 Afronden overeenkomstig vrij te kiezen afrondingscriteria

599 Rekenen op elke plaats binnen een tekst
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BEOORDELINGSCRITERIA.

Om op een verantwoorde wijze de gekozen tekstverwerkende systemen (die

aIle voldoen aan de gestelde functionele eisen) te kunnen beoordelen

is een lijst opgesteld waarin aIle voor de keuze relevante criteria

zijn opgenomen. Aan aIle criteria binnen iedere groep worden gewichten

toegekend afhankelijk van het relatieve belang dat eraan gehecht wordt

(tabel 1). Ook aan de vijf groepen als totaal zijn gewichten toegekend

(tabel 2).

Beoordelingscriteria Gewichten

a. Ergonomie en gebruikersvriendelijkheid (totaal 100%)

1. Software 40%

2. Hardware 40%

3. Documentatie 20%

b. Technische aspecten (totaal 100%)

1. Integreerbaarheid 25%

1.1. Aansluitlngsmogelljkheden op THENET 5%

1.2. Aanslultingsmogelljkheden op landelijke

netwerken 10%

1.3. Aanslultingsmogelijkheden op vreemde

apparatuur 10%

2. Doorgroeimogelijkheden 25%

3. Printer en printeropties 25%

4. Geheugenuitbreidingen 25%

c. Hardware en software onderhoud (totaal 100%)

1. Kosten 100%

d. Leverancier (totaal 100%)

1. Customer support 30%

2. Hardware support 30%

3. Continutteit 25%

4. Ondersteunlng van "vreemde apparatuur" 15%
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Beoordelingscriteria Gewichten

e. Specifieke eisen (totaal 100%)

1. Menubesturing 25%

2. Document geori~nteerd 25%

3. Congruentie 25%

3.1. Beeldscherm-printer 10%

3.2. Toetsenbord-tekenset 9%

3.3. Beeldschermformaat-papierformaat 6%

4. Minimaal 10 tekens volgens specificatie van

individuele gebruiker (met behoud van even-

tuele congruentie) 25%

Criteria Gewicht

Ergonomie en gebruikersvriendelijkheid 1.5

Technische aspecten 2.0

Hardware- en software-onderhoud 0.5

Leverancier-/fabrikant aspecten 1.0

Specifieke eisen 5.0
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BEOORDELING VAN DE ZES SYSTEMEN.

Bijlage 3

Stand alone-systemen Cluster-

systeem

Beoordelings- ETAP EXXON NBI OCE PHILIPS AES

criterium

a. 68 58 60 60 58 56

a.l. 6 6 6 6 6 6

a.2. 8 6 6 6 6 6

a.3. 6 5 6 6 5 4

b. 74 54 61 61 64 61

b.l.l. 5 8 8 8 8 6

b.L2. 8 5 6 6 6 5

b. L3. 8 5 6 6 6 5

b.2. 8 5 8 8 8 8

b.3. 8 5 6 6 6 5

b.4. 6 6 6 6 5 6

c. 60 60 60 60 60 40

c.1. 6 6 6 6 6 4

d. 61 44 50 59 42 53

d.l. 6 2 5 6 4 5
d.2. 6 6 5 6 4 6
d.3. 5 5 5 6 4 5
d.4. 8 5 5 5 5 5

e. 65 40 38 45 30 30

e.1. 4 6 6 5 4 4

e.2. 6 6 5 6 4 4

e.3.1. 8 2 2 2 2 2

e.3.2. 8 2 2 8 2 2

e.3.3. 8 2 2 5 2 2

e.4. 8 2 2 2 2 2

-
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DE ERVARINGEN VAN DE GEBRUIKERS.

Bijlage 4

Door middel van vragenlijsten en interviews zijn de ervaringen van de

gebruikers met de zeven systemen verzameld.

Van elk systeem worden de positieve en negatieve punten kort omschre-

ven.

ETAP 4710.

Opleiding goed afgestemd op de gebruiker. goede begeleiding en telefo-

nische ondersteunng. opleiding voor ervaren gebruiker te lang.

Handleiding is duidelijk en toegankelijk.

Goed beeldscherm. duidelijk lettertype en goed contrast.

Toetsenbord met ingegraveerde wetenschappelijke tekenset.

Tevreden over A4-formaat van beeldscherm.

1:1-relatie tussen beeldscherm en printer maakt proefafdrukken overbo-

dig.

Combinatie van menu- en commandobesturing voldoet zeer goed.

Wisselen van tekenset door middel van wisseltoets is omslachtig.

Proportioneel schrift voldoet zeer goed.

Cursorbesturing op grafisch bee1dscherm is lastig.

EXXON 500.

Opleiding onvoldoende.

Te weinig begeleiding en ondersteuning door de leverancier.

Documentatie deels onduidelijk en moeilijk toegankelijk.

Formaat van het beeldscherm is aan de kleine kant.

Geen printer ter beschikking gesteld voor niet-platte teksten.

Regeltelling past zich niet aan bij 1/4. 1/2 en 3/2 regelafstand.

NBI 4000 S.

Opleiding te lang voor ervaren gebruiker. te grote groep en niet ge

richt op gebruiker.

Handleiding soms te uitgebreid. soms te summier en mist samenvattin-

gen.

Zeer goed toetsenbord en beeldscherm.

Printer gaf veel problemen.
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Storingen konden slechts binnen bloktijden gemeld worden.

Oplossen van storingen duurde te lang.

Combinatie van menu- en commandobesturing voldoet zeer goed.

Regeltelling past zich niet aan bij 1/4, 1/2 en 3/2 regelafstand. U.e0r~ n;12 -{.

Geen "zoek- en vervangfunctie" voor niet-platte teksten.

Niet-platte teksten kunnen aIleen op een "nieuw" scherm worden inge

voerd.

Willekeurig wijzigen van bladspiegel is zeer prettig.

OCE/CPT 8525.

Opleiding is gericht op de gebruiker.

Documentatie is duidelijk en goed toegankelijk maar mist samenvattin-

gen.

Goede telefonische ondersteuning.

Goed beeldscherm en toetsenbord.

De "schrijflijn" is niet lastig maar ook niet prettig.

Goede technische service.

Commandobesturing is logisch en duide1ijk maar menubesturing geniet de

voorkeur.

Handmatig afbreken van woorden is moeilijk.

Regeltelling past zich niet aan bij 1/4, 1/2, 3/2 regelafstand.

Voor het maken van back-up's is speciale software nodig.

PHILIPS P5003.

Opleiding sluit niet aan bij de gebruiker.

Handleiding is niet logisch opgebouwd en daardoor moeilijk toeganke

lijk.

Veel problemen met de printer.

Pagina-getlrienteerdheid is als lastig ervaren.

Regeltelling past zich niet aan bij 1/4, 1/2 en 3/2 regelafstand.

Geen l:l-relatie tussen beeldscherm en afdruk.

Verwerken van niet-platte teksten is moeilijk.
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AES Multiplus.

De tekstverwerkers van AES worden zowel voor platte teksten als voor

niet-platte teksten gebruikt. Een mix van shared logic-systemen en

stand alone-systemen waarbij compatibiliteit gehandhaafd blijft, is

niet mogelijk. Door zijn pagina-geijrienteerdheid en door zijn comman

dobesturing voldoet AES in mindere mate aan de gestelde eisen. Ook

wordt niet tegemoet gekomen aan de variabele tekenset in combinatie

met de 1:1-relatie tussen toetsenbord en beeldscherm en tussen beeld

scherm en printer.

WANG-oIS-systemen.

Deze tekstverwerkers worden uitsluitend voor platte teksten gebruikt.

De shared logic- en de stand alone-systemen zijn volledig compatibel.

Lettend op de aspecten apparatuur, programmatuur en gebruikersvriende

lijkheid voldoet WANG in redelijke mate aan de gestelde eisen. Ret A4

beeldscherm en de l:l-relatie tussen toetsenbord, beeldscherm en prin

ter blijft ook bij WANG een onvervulde eis.
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VRACENLT.JST VOOR GEllHUIKERS VAN TEKSTVERWERKENDE APPARATUUR 

naam: 

afde1ing/dienst: 

merk en type tekstverwerker: 

Dee1 A: Feite1ijke gegevens over het gebruik 

1. Hoe lang heeft u de tekstverwerker in gebruik? 

2. Voor welke taken gebruikt u de tekstverwerker? 

(s.v.p. aangeven door ~~n of meer hokjes aan 

te kruisen): 

!~ tekstbewerking (correctie- en revisietypen) 

[] geprogrammeerde tekstverwerking (standaard-

brieven of -tekstde1en) 

o formulieren 

[] adressense1ectie. mailing. bestandsverwerking 

rekenen in tekstverwerking 

3. Gebruikt u de tekstverwerkingsapparatuur met 

meerdere personen samen? 

4. 

5. 

Zo ja, met hoevee1 andere personen? 

Hoevee1 bee1dschermstations zijn er? 

Hoevee1 printers zijn er? 

Is de tekstverwerker gehee1 of gedee1telijk 

een andere ruimte gep1aatst? I 

Zo ja. ge1dt dit voor de printer? 

in 

Zo ja. ge1dt dit voor het bee1dschermstation? 

Is er apart meubi1air aangeschaft? 

Zo ja, we1k meubilair? 

................................................ 

6. Is er sprake van een systeembeheerder/supervisor/ 

coBrdinator? 

Wat zijn de taken van deze persoon? 

................................................ 

••••••• maanden 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

personen 

stations 

printers 
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7. Wie draagt er zorg voor het systeembeheer?

(a.v.p. aangeven door betreffende hokje(s) aan

te kruisen)

o u zelf

[] ~en van de medegebruikers

[] een systeembeheerder/supervisor/cotlrdinator

[] een andere, speciaal daarvoor aangewezen,

persoon

8. Maakt u gebruik van dubbele archivering voor het

geval dat een document verloren gaat?

(d.w.z. maakt u back-ups?)

Zo ja, wie draagt daar zorg voor?

(s.v.p. een of meer hokjes aankruisen)

o u zelf

[J ~en van de medegebruikers

[J een systeembeheerder/supervisor/cotlrdinator

[] een andere, speciaal daarvoor aangewezen,

persoon

9. Door wie worden de storingen doorgegeven?

[] u zelf

[J een van de medegebruikers

[] een systeembeheerder/supervisor/cotlrdinator

[] een andere, speciaal daarvoor aangewezen,

persoon

ja/nee

10. Wordt er een logboek bijgehouden van de storingen? ja/nee

11. Bent u van te voren op de hoogte gesteld van de

introductie van een tekstverwerker op uw werk-

plaats? ja/nee

12. Zijn er vooraf mededelingen gedaan over de moge

lijkheden van de tekstverwerker, opleiding en over

noodzakelijke aanpassingen in de werkomgeving en

het werk zelf? ja/nee
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13. Heeft u een opleiding gevolgd bij de fabrikant? ja/nee

Zo ja, wat was de tijdsduur? ••••••• dagen

Zo ja, sloot de opleiding aan bij uw takenpakket? ja/nee

14. Heeft er op de werkplek zelf nog verdere oplei

ding of begeleiding plaats gevonden?

Zo ja, wie verzorgde dit en wat was de globale

inhoud?

................................................

15. Is er sprake geweest van een inwerkperiode?

ja/nee

ja/nee
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Deel B: Beoordeling van het gebruik

De apparatuur

1. In de bijlage is een lijst opgenomen van mogelijke functies van uw

tekstverwerker.

Geef in de bijlage aan welke van deze functies u gebruikt door om

cirkeling van het betreffende volgnummer.

2. Geef op de vijfpuntsschaal aan hoe u het bedie-

ningsgemak van de volgende onderdelen waardeert

(l=zeer slecht. 2=slecht. 3=redelijk. 4=goed.

5= zeer goed):

- het toetsenbord ~ ~ ~ 41 --i
- het beeldscherm I ~ ~ J ~1
- de automatische papiertoevoer I I I I I

1 2 3 4 l- de printer I I I I
1 2 3 4 5

- de geluidskap (voor zover aanwezig) I I I I I
1 2 3 4 5

- het oproepen van de verschillende functies I I I I Ij

1 2 3 4 5
- het opstarten van de apparatuur I I I I I

i 1 2 3 4 5
- het maken van de back-up (zie deel AJ vraag 8) ~ ~ ~

I J1 4

3. Zijn er bepaalde functies die ingewikkeld of

moeilijk bruikbaar zijn? ja/nee

Zo ja. welke zijn dit en worden ze vee! gebruikt?
,

................................................

4. Is de benaming van de functies de oorzaak geweest

van fouten of misverstanden?

S. Wordt het systeem bestuurd door menu's of

commando's? (graag omcirkelen welke van de twee

van toepassing is)

Hoe beoordeelt u de werking van het besturings

systeem?

(l=zeer slecht. 2=slecht. 3=redelijk. 4=goed.

5= zeer goed):

ja/nee

J
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6. Hoe beoordeelt u de tekenset van de tekstverwerker?

o te weinig tekens

o voldoende tekens

o te vee1 tekens

Als u vindt dat er te weinig tekens zijn, welke

tekens ontbreken er?

................................................

................, .

7. Wordt voor het geheugen gebruik gemaakt van

floppy of disk? (graag omcirkelen welke van de

twee van toepassing is)

Hoe beoordeelt u de werking ervan?

(l=zeer slecht, 2=slecht, 3=redelijk, 4=goed,

5= zeer goed):

Heeft u ooit met het andere type geheugen gewerkt? ja/nee

Zo ja, aan welke van de twee typen geheugen

geeft u de voorkeur? floppy/disk

4

I

8. Acht u de toegankelijkheidsbeveiliging1van het

systeem voldoende?

9. Hoe beoordeelt u de storingsgevoeligheid van de

apparatuur?

[] zeer gevoelig

o tamelijk gevoelig

o weinig gevoelig

Welk onderdeel heeft de meeste storingen gegeven?
I

................................................

10. Heeft u bepaalde klachten over bovengenoemde

punten?

................................................

ja/nee
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De gebruikershandleiding

11. Is de gebruikershandleiding in het Nederlands

gesteld? ja/nee

~------lz-----3+ J "I
11 ~ 3' --4+--1 ---isI

12. Geef op de vijfpuntsschaal aan hoe u de gebruikers

handleiding ten aanzien van de volgende aspecten

beoordeelt

(l=zeer slecht, 2=slecht, 3=redelijk, 4=goed,

5= zeer goed):

- compleetheid (mist u bepaalde informatie?)

- toegankelijkheid (is het gemakkelijk bepaalde

dingen op te zoeken?)

- begrijpelijkheid

- de mate waarin de handleiding aansluit bij de

functionele mogelijkheden van de tekstverwerker

(d.w.z. is de handleiding niet verouderd?)

4

J

13. Heeft u nog opmerkingen over de gebrui~ershand-

leiding? i

................................................

De werksituatie

de verwachtingen van de opdrachtgever

(bv. wordt een hoger tempo, een betere kwali

teit, frequentere correcties verwacht)

de inzetbaarheid van uitzendkrachteno

14. Ten aanzien van welke aspecten van de werksituatie

hebben zich veranderingen voorgedaan?

(graag aangeven door een of meerdere h1kjes aan te

kruisen)

[] de inhoud van het takenpakket

[] de omvang van het takenpakket

[] de functionele relaties

LJ de sociale contacten

o
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15. Doen zich ten aanzien van een of meer van de vol

gende aspecten problemen voor (graag aangeven door

betreffende hokje aan te kruisen)

0 het systeembeheer

U het maken van back-ups

0 het melden van storingen

0 het oplossen van storingen

0 het periodieke onderhoud

0 het gebruik van de tekstverwerker door meer-

dere personen

16. Heeft u nog opmerkingen over de werksituatie?

................................................

................................................
De introductie en opleiding

17. Geef op de vijfpuntsschaal aan hoe u de volgende

aspecten van de introductie en opleiding beoor

deelt

(l=zeer slecht. 2=slecht, 3=redelijk, 4=goed,

5= zeer goed):

- de voorlichting vooraf over de mogelijkheden van

de apparatuur en wijzigingen in het werk en de

werksituatie

- de inhoud van de opleiding bij de fabrikant

- de duur van de opleiding bij de fabrikant

- het tijdstip waarop de opleiding gegeven is

- de begeleiding op de werkplek

- de inwerkperiode

18. Heeft u behoefte aan een bij- of nascholings-

cursus? I

19. Heeft u behoefte aan contact met andere gebrui

kers?

~ 3
1 I I

4 5

~ 3
1 J I

5
I I 3\ 4

1 II
1 2 5
I I +-

4
1 I

1 2 3 5
I

~
I I 51i

1 3 4
f--- I I ~ ---i
1 2 5 4 ')

ja/nee

ja/nee
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20. Heeft u nog opmerkingen over de introductie» de

opleiding of de begeleiding?

.................................................

................................................
Service leverancier

5

I

5
I

54

1 2
I !

21. Geef op de vijfpuntsschaal aan hoe u de service

van de 1everancier beoordeelt ten aanzien van de

volgende aspecten

(1=zeer slecht» 2=slecht» 3=redelijk, 4=goed,

5= zeer goed):

- snelheid bij verhelpen van storingen

- kwaliteit van storingsdienst

- organisatie van het preventieve onderhoud

Dee! C: Algemene vragen

1. Wat was de reden waarom er indertijd een tekstverwerker geplaatst

is?

· .
· .

2. Als u voor de keuze zou komen te staan om de tekstverwerker

b!ijvend te gebruiken of weer naar de oude situatie terug te keren»

wat zou u kiezen?

· .
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Bijlage bij vragenlijst, deel B, vraag 1

Geef door middel van het omcirkelen van het volgnummer aan. welke van

de volgende functies u op uw tekstverwerker gebruikt.

Volg-

nummer

Functie

1

2

3

4

5

6

7

Besturing van de kantlijnzone

Automatische verschuiving van een woord naar de volgende

regel

Automatisch voorstellen tot het afbreken van woorden

Willekeurig instellen van regelbreedte

Willekeurige instelling van kantlijnzone

Willekeurige instelling van aantal regels per pagina

Tussenvoegen van langere teksten zonder dupliceren (Bij

revisietypen zal het vaak voorkomen dat achteraf tussen

voegingen in de tekst moeten plaatsvinden die vooraf niet

konden worden voorzien. Voorwaarde is hier dat in het

werkgeheugen nog voldoende plaats voor tussenvoegingen

beschikbaar is.)

8 Vertikaal verplaatsen van een tekst binnen de totale

tekstdrager (Er bestaan tekstverwerkende systemen waarbij

het mogelijk is niet slechts binnen een pagina teksten te

verplaatsen, maar vanaf elke gewenste plaats van de tekst

drager naar elke gewenste andere plaats.)

9 Zoekwoord met automatische vervanging door ander woord

10 Gebruik van opgeslagen tekstdelen tijdens tekstbewerking

(Bij akten, verslagen, notulen enzovoorts kan het belang

rijk zijn dat bij het vervaardigen van de tekst tevens op

reeds opgeslagen tekstdelen kan worden teruggegrepen.)

11 Steeds terugkerende teksten oproepen (Bepaalde tekstpass

sages die veelvuldig gebruikt worden - afsluitzinnen.

betalingsvoorwaarden enzovoorts - kunnen op elke plaats

door een functietoets opgeroepen worden.)
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nummer

Functies

- 10 -

12 Decimaal tabulator

13 Horizontaal verplaatsen van tekst (Voor teksten en tabel

len die meer ruimte innemen dan de breedte van een formaat

A4.)

14 Willekeurig instelbaar tabulatorpatroon

15 Zijdelingse kolomverplaatsing

16 Kolommen wissen

17 Werken in diverse kolommen naast elkaar (Bij het werken

met diverse kolommen worden die kolommen waarin geen ver

anderingen voorkomen ook niet nader bewerkt.)

18 Automatische paginastop aan het einde van een pagina

19 Automatische paginanummering

20 Automatische kopregel

21 Automatische voetregel

22 Ingrijpen in automatische paginanummering (De mogelijkheid

om het eind van de pagina naar boven of naar beneden te

verleggen.)

23 Automatisch onderstrepen

24 Centreren

25 Vetschrijven

26 Proportioneel schrift

27 Uitvullen

28 Halve-regelschakeling

29 Vertikaal lini~ren (De mogelijkheid om voor formulieren en

tabellen verticale lini~ring mee te laten drukken. Hier

door kunnen blanco yellen papier worden verwerkt tot for

mulieren, vooral handig voor kleine oplagen.)

30 Maximum aantal tekstdelen per tekstdrager (De theoretische

opgave van de opslagcapaciteit van de tekstdrager zegt

weinig, aangezien in bepaalde gevallen een deel van dit

aantal tekens door besturingscodes is bezet.)

31 Direct opvraagbaar aantal tekstdelen (Direct opvraagbaar

betekent, dat tekstdelen zonder verwisselen van een tekst

drager kunnen worden opgeroepen.)
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Functies
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32 Alfa-numerieke mogelijkheid voor zoekcodes

33 Willekeurig uitgeven van zoekcodes

34 Rangschikken van tekstdelen op beeldscherm (Bij de com

plete tekstmethode worden de tekstdelen afzonderlijk opge

roepen en direct in hun geheel op het beeldscherm weerge

geven. Variabelen worden dan ter bestemder plaats tussen

de vaste tekst gevoegd.)

35 Automatisch springen naar de plaats van de volgende varia

bele (Bij het werken met tekstdelen waaraan variabelen

moeten worden toegevoegd kan de besturing zo geschieden»

dat de plaats waar variabelen moeten komen automatisch op

het beeldscherm wordt gemarkeerd.)

36 Decimale invoer van getallen in standaard tekst voorpro

grammeren (Wanneer bij het voorcoderen tekstdelen opgeroe

pen worden waarin variabele bedragen van verschillende

lengte moeten worden tussengevoegd, dan is de decimale

invoer van grote betekenis en nut.)

37 Veranderen van tekstdelen bij het rangschikken (Ret komt

in de praktijk steeds meer voor dat bepaalde tekstdelen

voor bijzondere werkstukken iets moeten worden gewijzigd»

zonder dat de opgeslagen tekst wordt veranderd.)

38 Achteraf tussenvoegen van lange teksten in tekstdelen

zonder dupliceren (Met name in het kader van het aanbren

gen van wijzigen bij geprogrammeerde tekstverwerking is

het belangrijk dat ook bij langere» achteraf in te voeren

teksten» niet steeds de tekstdrager moet worden gedupli

ceerd .)

39 Automatisch opschuiven nasr beginregel van volgende pagina
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40 Beveiliging tegen onlogisch afbreken van tekstdelen bij

pagina-aanpassing (Aangezien tekstdelen niet aIle even

lang kunnen zijn is het bij het voorcoderen van schrijfop

drachten bijzonder belangrijk dat de tekstverwerkende

apparatuur een mogelijkheid heeft om tekstdelen te bevei

ligen tegen onlogische afbreking aan het eind van de pa

gina (bijvoorbeeld: "Hoogachtend," en daarna de eerste

regel op het volgende vel: Jansen & Co).)

41 Automatisch samenvoegen van adres, aanhef, variabele en vaste

tekst (Bij mailingacties is het belangrijk dat een ingevoerde

brief automatisch met adressen en persoonlijke aanhef kan wor

den gemengd en worden afgedrukt.)

42 Selectie criteria voor adrescategori~n (Voor mailingacties

aan selecte groepen kan elk adres voorzien worden van een zoek

sleutel, bijvoorbeeld met de selectiecriteria brache, postcode

en cli~ntensoort.)

43 Alfa-numerieke selectiecriteria (Naast de zuiver numerieke

selectiecriteria voor een zoeksleutel biedt de alfa-numerieke

keuze een vermenigvuldiging van mogelijkheden.)

44 In willekeurige volgorde oproepen van delen uit adresbestan

den

45 Formulierbesturing met automatisch springen naar de plaats

van de volgende variabele (Het beschrijven ofwel invullen van

formulieren kan met behulp van een formulierbesturing sneller

en accurater worden uitgevoerd. Daarbij worden postities waar de

tussenvoegingen moeten worden geplaatst door middel van tabula

tors aangegeven. De formulierbesturing, regelschakelingen en

tabulators komen voort uit een programma dat ofweI direct vanaf

een tekst- of gegevensdrager dan weI uit een werkgeheugen kan

worden opgeroepen.)
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46 Automatisch formulieren invullen (Het automatisch formulieren

invullen met behulp van maskers (coBrdinaten) wordt speciaal

daar gebruikt waar gelijkvormig samengestelde informatiepakket

ten steeds terugkeren. Dit geldt zowel voor formulieren als

voor indelingsformateo voor bestanden. De formuliercoordinaten

worden zo samengesteld dat de besturingsaanwijzigingen ofwel

precles op de plaats staan, waar in het formulier ook de varia

belen moeten komen, of dat bij wljze van voorbeeld in de 11nker

kantlijn onder elkaar de gezamenlljke besturingsaanwijzigingen

staan afgedrukt. Met behulp van deze aanwljzlgingen kunnen dan

de in te voeren teksten dienovereenkomstlg van boven naar bene

den worden ingevoerd.)

47 Numeriek sorteren van bestanden

48 Alfabetisch sorteren van bestanden

49 Sorteren van bestanden gecombineerd met selectiecriteria

(De onder de functienummers x93 en x94 beschreven sorteer

mogelijkheden kunnen nog worden gecombineerd met selectie

criteria.)

50 Vrij programmeerbare rekenfunctles

51 Programmeren van rekenopdrachten door midde1 van macro

Instructies

52 Vrij te kiezen afrondingscriteria (Bij bijvoorbeeld tot

f 100,-- afronden op hele guldens, tot f 1.000,-- afronden

op f 5,--.)

53 Rekenen op elke plaats binnen een tekst
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DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR SOCIALE EN ORGANISATORISCHE AS

PECTEN.

A. De vragenlijsten.

De vragenlijst (Bijlage 5) die toegezonden is aan gebruikers, is

door 35 personen geretourneerd. Voor het onderzoek naar de sociale

en organisatorische aspecten zijn de proefopstellingen buiten be

schouwing gebleven.

1. Feitelijke gegevens over onderzochte gebruikersgroep •

• AES-tekstverwerkers:

- drie lokaties onderzocht

- vier vragenlijsten ingevuld

twee interviews gehouden.

Op twee lokaties wordt de AES-tekstverwerker als een stand-alone

systeem gebruikt; in een geval als een clustersysteem.

In aIle gevallen wordt de tekstverwerker door meerdere personen

(vari~rend van 2 tot 5 personen) gebruikt. De tijd dat reeds

ervaring is opgedaan met de apparatuur varieert van 4 tot 24

maanden •

• WANG-systemen

- drie lokaties onderzocht, die aIle drie in een clusteropstel

ling werken

- aantal beeldschermen per lokatie varieert van 2 tot 5 beeld

schermen

aantal printers per lokatie is 1 of 2

16 vragenlijsten ingevuld verdeeld over 3 lokaties

voor twee lokaties is een interview afgenomen met 1 of 2 ge

bruikers.

De tijd dat ervaring is opgedaan met de apparatuur varieert van 2

tot 30 maanden.

Gezien de beperkte omvang van de onderzochte groep, kunnen uit dit

onderzoek zeker geen algemene conclusies getrokken worden. Het

onderzoek is primair kwalitatief van aard. De resultaten geven

aandachtspunten en mogelijke tendenzen aan. Daar waar verbanden

tussen bepaalde elementen gesignaleerd worden, zijn dat niet meer

dan zeer voorlopige indicaties. Indien een nadere onderbouw van de

resultaten wenselijk geacht wordt, is nader onderzoek noodzakelijk.
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2. Taakgebieden en functies die gebruikt worden.

In onderstaand schema wordt weergegeven welke taakgebieden gebruikt

worden en wat het gemiddelde aantal gebruikte functies is.

Taakgebieden Aantal

gebrui

kers dat

taakge

bieden

gebruikt

AIleen tekstbewerking

(correctie- en revisietypen) 3

Tekstbewerking en geprogrammeerde

tekstbewaking (standaardbrieven

of tekstdelen) 7

Tekstbewerking, geprogrammeerde

tekstbewaking en formulieren 2

Tekstbewerking, geprogrammeerde

tekstbewerking en adressenselectie,

mailing, bestandsverwerking 3

Tekstbewerking, geprogrammeerde

tekstbewerking, formulieren en

adressenselectie, mailing,

bestandsverwerking 4

Tekstbewerking, geprogrammeerde

tekstbewaking, formulieren, adressen

selectie, mailing, bestandsverwer-

king en rekenen in tekstverwerklng 1

Gemiddeld aantal

gebruikte functies

16

19.4

16.5

20.3

26.5

42
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Ret gemiddelde aantal gebruikte functies lijkt toe te nemen, naar

mate de gebruiker langer op de tekstverwerker gewerkt heeft. Des

ondanks lijkt er geen relatie te bestaan tussen het aantal taken

waarvoor de tekstverwerker gebruikt wordt en de tijd dat de

tekstverwerker al in gebruik is.

3. Taakverdeling ten aanzien van systeembeheer p storingsmeldingen,

begeleiding, etcetera.

Voor de twee lokaties met een stand-alone opstelling is er in een

geval sprake van een supervisor. De taak van de supervisor is het

onderhouden van contacten met het Rekencentrum. In aIle gevallen

wordt het systeembeheer, het maken van back up's en het doorgeven

van storingen door de gebruikers zelf gedaan.

Bij de vier lokaties met een clusteropstelling is er in aIle ge

vallen weI sprake van een of meer supervisors. De taakomschrijvin

gen die door de gebruikers worden gegeven voor deze functie ver

schillen onderling. Rieruit kan geconcludeerd worden dat er geen

sprake is van een duidelijke taakomschrijving van deze persoon en

van een goede taakafbakening met de gebruikers is.

Elementen die frequent genoemd worden in de taakomschrijvingen van

de supervisor zijn:

- doorgeven van storingen

inwerken van nieuwe medewerkers

- hulp bij problemen

zorg voor de voorraad van materialen

systeembeheer

coordinatie werkafspraken

toezicht

algemene voorlichting over tekstverwerkers (op een plaats)

- maken van glossary's en back up's (op een plaats).
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Uit de antwoorden op de vragenlijsten blijkt dat het systeembeheer)

het maken van back up's en het doorgeven van storingen vaak door de

gebruikers zelf wordt gedaan. Ook bij lokaties waar deze taken

expliciet genoemd zijn als taken van de supervisor) gebeurt dit

toch ook vaak door de gebruikers.

Op de twee lokaties met een stand-alone opstelling worden minder

vaak problemen gesignaleerd ten aanzien van het systeembeheer) het

maken van back up's) het doorgeven en oplossen van storingen) het

periodiek onderhoud en het gebruik van de apparatuur door meerdere

personen) dan op de lokaties met een clusteropstelling.

Op de lokatie met een stand-alone opstelling waar een supervisor

functioneert worden geen problemen ten aanzien van deze taken ge

signaleerd. Op de andere lokatie wordt elk van de genoemde proble

men eenmaal gesignaleerd.

Op de lokaties met een cluster opstelling werden veel frequenter

problemen gesignalerd. Ret gebruik van de apparatuur door meerdere

personen wordt zes keer als problematisch genoemd. Ret systeembe

heer) het maken van back up's) het oplossen van storingen respec

tievelijk tweet een en twee keer.

4. Introductie) opleiding en begeleiding.

Bij aIle lokaties zijn de betrokkenen vooraf op de hoogte gesteld

van het feit dat tekstverwerkende apparatuur geplaatst zou worden.

In de meeste gevallen is er op dat moment voorlichting gegeven over

de aard van de te plaatsen apparatuur) opleidingen en noodzakelijke

aanpassingen in de werksituatie.

Op aIle lokaties hebben een of meer gebruikers opleiding gevolgd

bij de leverancier. De opleidingsduur varieerde van 2 tot 5 dagen.

Op een geval nat wordt gemeld dat de opleiding goed aansloot bij

het takenpakket van de betrokkene. Op de lokaties waar een cluster

opstelling van tekstverwerkers bestaat) heeft over het algemeen de

helft van de gebruikers geen opleiding gevolgd bij de leverancier.
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Op de lokaties met een AES-systeem is op de werkplek door de leve

rancier de begeleiding verzorgd. Dit betreft met name instructie 

over specifieke onderdelen. Op de lokaties met WANG-systemen is 

geen begeleiding door de leverancier op de werkplek gegeven. WeI is 

begeleiding gegeven door de supervisor of door medegebruikers en in 

een geval door het Rekencentrum. 

In iets minder dan de helft van de gevallen wordt gemeld dat er 

sprake is geweest van een inwerkperiode met de apparatuur. Het is 

niet zo dat dit op de ene lokatie weI gebeurt en op de ander niet. 

De antwoorden van de gebruikers verschillen ook binnen een lokatie. 

Het aantal gebruikte functies kan een criterium zijn voor de mate 

waarin de gebruiker vertrouwd is met de apparatuur en deze optimaal 

kan gebruiken. Uiteraard is het aantal functies dat gebruikt wordt 

ook afhankelijk van de taken waarvoor de apparatuur gebruikt wordt. 

Uit de beantwoording van de vragenlijsten lijkt het beeld te komen 

dat de begeleiding op de werkplek meer van invloed is op het aantal 

functies dat gebruikt wordt, dan de opleiding bij de leverancier. 

Opmerkelijk is dat degenen die opgeven noch een opleiding bij de 

leverancier noch begeleiding op de werkplek gehad hebben een rela

tief gemiddeld tot hoog aantal taken en functies gebruiken. 

Voor de lokaties met een AES-systeem werden introductie, opleiding 

en begeleiding op de werkplek als goed gewaardeerd. AIleen de duur 

van de opleiding werd eenmaal als redelijk en eenmaal als slecht 

gewaardeerd. Bij de lokaties met een WANG-systeem ligt deze waarde

ring meer gevarieerd. Voorlichting, opleiding en begeleiding worden 

veelal als redelijk of goed gewaardeerd. In twee gevallen wordt de 

voorlichting vooraf als slecht, in een geval als zeer slecht ge

waardeerd. Ook de duur van de opleiding, de begeleiding op de werk

plek en de inwerkperiode krijgen eenmaal de beoordeling slecht. De 

inhoud en het tijdstip van de opleiding en de begeleiding op de 

werkplek worden ook eenmaal als zeer goed gewaardeerd. Voor aIle 

lokaties geldt dat in 45% geen beoordeling gegeven is. 
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De behoefte aan bijscholing is voor aIle lokaties niet zo groote

Ongeveer 20% geeft aan behoefte aan bijscholing te hebben. Ret aan

tal gebruikte functies van degenen die weI behoefte hebben aan bij

scholing ligt hoger dan voor degenen die geen behoefte aan bijscho

ling hebben (25.4 ten opzichte van 19.4).

De handleiding voor de AES-systemen wordt als redelijk tot goed

gewaardeerd. In een geval wordt de toegankelijkheid slecht gevon

den; in een geval de mate waarin de handleiding up to date is als

zeer goed. Ook de handleiding voor de WANG-systemen wordt als rede

lijk tot goed gewaardeerd. In twee gevallen vindt men de toeganke

lijkheid en het up to date zijn slecht. In een geval wordt de com

pleetheid als slecht beoordeeld. Er lijkt geen relatie te zijn

tussen de beoordeling van de handleiding en het aantal functies dat

gebruikt wordt.

5. Veranderingen in de werksituatie.

In de vragenlijsten worden de volgende veranderingen in de werksi-

tuatie aangegeven:

1. Inhoud van het takenpakket 8 *
2. Omvang van het takenpakket 8 *
3. De functionele relaties 2 *
4. De sociale situatie o *
5. De verwach tingen van de opdrachtgever 9 *
6. De inzetbaarheid van uitzendkrachten 3 ..

Door middel van onderstaande frequentieverdeling wordt aangegeven

bij hoeveel van de zes bovengenoemde aspecten veranderingen zijn

ervaren.

a. Geen veranderingen 6 *
b. Veranderingen ten aanzien van een aspect 6 *
c. Veranderingen ten aanzien van twee aspect en 3 *
d. Veranderingen ten aanzien van drie aspecten 2 ..

e. Veranderingen ten aanzien van vier aspecten 3 ..

f. Veranderingen ten aanzien van vijf aspecten o *
g. Veranderingen ten aanzien van zes aspecten o ..
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B. De interviews.

- 7 -

In de interviews is ingegaan op de volgende aspect en:

1. Gebruik van de tekstverwerkingsapparatuur door meerdere perso-

nen.

2. Voor- en nadelen van beeldscherm c.q. printer in een aparte

ruimte.

3. Ervaringen met de functie van supervisor of de behoefte hieraan;

taken supervisor en functie-eisen.

4. Vragen over de, bij de beantwoording van de vragenlijsten gesig

naleerde, problemen ten aanzien van systeembeheer, maken van

back up's, storingsdienst en dergelijke.

5. Vragen over de in de vragenlijsten gesignaleerde veranderingen

in de werksituatie.

6. Ervaring met opleiding; duur, tijdstip, aansluiting bij taken-

pakket, bijscholing en zelf-instructie.

7. Handleiding.

8. Voorlichting over en introduktie van apparatuur.

9. Behoefte aan contact met medegebruikers.

Er zijn vier interviews afgenomen, die vooral gericht waren op de

sociaal-organisatorische aspecten. Steeds werden een of twee ge

bruikers van een lokatie gernterviewd. Een interview had betrekking

op lokaties met een stand alone tekstverwerker; drie interviews

hadden betrekking op een lokatie met een cluster opstelling (twee

met WANG-systemen en een lokatie met een AES-systeem.

Onderstaand worden per onderwerp de belangrijkste conclusies van de

interviews weergegeven:

ad 1. Ret gebruik van de tekstverwerkende apparatuur door meerdere

personen.

Bij de stand alone-apparatuur gebruikt meestal een beperkt

aantal personen de tekstverwerker. De verdeling van de capa

citeit wordt informeel geregeld. Tot nu toe heeft dit geen

problemen opgeleverd.
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De tekstverwerkers in clusteropstelling, worden door een 

groot aantal personen gebruikt. Een goede coijrdinatie door 

~en persoon is noodzakelijk. Van de gebruikers wordt een 

grotere discipline ge~ist (vooraf intekenen, gebruik maken 

van apparaat als men ingetekend heeft). Wanneer de coBrdina

tie ontbreekt en/of de apparatuur ook door mensen van buiten 

de gebruikersgroep gebruikt kan worden, blijken er gemakke

lijk irritaties te ontstaan. 

ad 2. Beeldscherm e.g. printer in aparte ruimte. 

De meningen over de wenselijkheid om het beeldscherm c.q. de 

printer in een aparte ruimte te plaatsen lopen nogal uiteen. 

Ais voor- en nadelen van het beeldscherm en de printer in de 

eigen kamer worden genoemd: 

Beeldscherm op eigen kamer: 

voordeel: bereikbaarheid en combineren met andere werkzaam

heden 

nadeel bij gebruik door meerdere personen gebrek aan pri-

vacy voor degenen op wiens kamer het beeldscherm 

staat. 

Een verrijdbaar beeldscherm wordt als een goede keuze gezien 

bij gebruik door meer personen. 

Printer op eigen kamer: 

voordeel: gemakkelijk om printer in de gaten te houden, met 

name van be lang bij lange stukken; 

nadeel geluidsoverlast, vaak ook met geluidsdempende kap, 

gebrek aan privacy bij gebruik door meerdere per-

sonen. 

Geconcludeerd kan worden dat bij gebruik door meerdere per

sonen de printer beter apart geplaatst kan worden. Bij ge

bruik door e~n of twee personen zouden praktische mogelijk

heden en de voorkeur van de betreffende personen de doors lag 

moeten geven. 
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ad 3+4. Supervisor. 

stand alone-iokaties, AES clusteropstelling: 

- gebruikers doen zelf het systeembeheer; er is geen spra

ke van een supervisor; 

geen problemen ten aanzien van systeembeheer. 

ciusteriokaties: 

Iokatie 1: 

- ~ensupervisor aangewezen; 

supervisor heeft cursus op dit terrein gevolgd; 

gebruikers accepteren supervisor door diens kennis en 

ervaring; 

- moeilijk om prioriteiten van gebruik te bepaIen; 

niet-secretariele medewerkers gaan zelf secretarieel 

werk doen op de tekstverwerker. 

Iokatie 2: 

3 supervisors met verschiIIende taken; 

- taaksteIIingen supervisors is niet duideIijk; 

gebruikers accepteren supervisors niet; 

veel gebruikersproblemen: 

* wie bepaalt prioriteiten 

* oplossen van storingen 

* vreemde gebruikers 

* privacy problemen 

* te weinig betrokkenheid van de gebruikers. 

ad 5. Veranderingen in de werksituatie. 

In de interviews worden de volgende veranderingen in de 

werksituatie genoemd: 

Door vier gebruikers vermoeidheidsverschijnselen bij Iangdu

rig werken op de tekstverwerker en branderige ogen. 

Door meerdere gebruikers inbreuk op privacy en meer contac

ten met collega's. 

Twee gebruikers vinden dat zij onvoidoende ingeschakeid wor

den bij de uitbreiding en vervanging van apparatuur en bij 

de contacten met de Ieveranciers. 
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Ten aanzien van het werk zelf worden de volgende veranderin

gen gesignaleerd:

Er ontstaan andere taken, onder andere het systeembeheer

en het oplossen van storingen.

Correcties zijn sneller aan te brengen en daardoor blijft

er meer tijd over voor andere taken zoals archiefwerk.

Medewerkers gaan zelf secretariaatstaken uitvoeren.

Er worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van het

werk.

ad 6. Opleiding, duur, tijdstip, aansluiting takenpakket, bijscho

ling, zelfinstructie.

AIle gebruikers benadrukken de noodzaak tot het volgen van

een opleiding. Bij de gevolgde opleidingen werden de volgen

de kanttekeningen geplaatst:

Door twee gebruikers zijn de cursussen als te lang ervaren

en als te weinig afgestemd op het eigen werkpakket.

- Drie gebruikers hebben door zelfinstructie het meeste ge

leerd.

In de opleidingen wordt te weinig aandacht besteed aan

formulewerk.

De cursussen dienen aangepast te worden aan het oplei

dingsniveau en de ervaring van de gebruikers.

- De behoefte aan bijscholing is afhankelijk van het taken

pakket.

ad 7. Voorlichting over en introductie van apparatuur.

De voorlichting en introductie wordt per werkplek totaal

verschillend geregeld. Over het algemeen krijgt men te wei

nig tijd om voldoende vertrouwd te raken met de apparatuur.

De inwerkperiode is meestal te kort waardoor men later al

doende de mogelijkheden van de apparatuur moet leren kennen.
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ad 8. Contact met medegebrulkers.

Men denkt verschillend over het contact met medegebruikers.

AIleen gedurende de inwerkperiode heeft men behoefte aan

contact met medegebruikers. Gebruikers die vertrouwd zijn

met de apparatuur en de mogelljkheden voldoende kennen heb

ben geen behoefte aan contact met andere gebruikers buiten

de werkeenheid. Bij twee clusteropstellingen heeft men bin

nen de eigen werkeenheid weI behoefte aan contact om de

verschillende problemen te bespreken (uitbreiding van appa

ratuur, prioriteitenstelling, oplossen van storingen).

ad 9. Handleiding voor de gebrulkers.

Van de vier gebruikers hadden er twee problemen met de hand

leidlng en zij vonden met name het formulewerk slecht be

schreven. De twee andere gebruikers hadden geen problemen

met de handlelding, maar hadden enkele suggestles voor

verbeterlngen, namelijk:

samenvattende kaart met commando's toevoegen

handleiding opstellen zonder oefeningen.
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