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MAXI LAN 
Regneark_ til AMIGA 

MaxiPlan fikk prisen som beste regneark til 
Alniga av F.A.U.G., verdens største Alniga 
bruker-gruppe, i 1986. MaxiPlan Plus og 
og 500 er enda større, har enda flere 
muligheter og er enklere å bruke. 

Med MaxiPlan Plus / 500 kan du: 

• Åpne flere regneark salntidig. 
• I(ombinere data fra valgfritt antall regneark. 
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• Lage en denlO SOlll kan bruke data fra tekstbehandlings- eller tegne-prograln1l1er. 
• Autolnatisk lage rapporter sorn f.eks. fakturaer eller innkjøps-ordrer. 
• Instruere en ikke data-kyndig bruker lned skrevne beskjeder eller til og lned ved hjelp av tale! 
• Sjekke dine data nlot en liste, lnens Alnigaen fortellerC!) deg hva du har skrevet inn! 
• Eksportere grafer via en IFF fil til bruk i tegne-progran11ner. 

FUNKSJONER: 
• 512 kolonner a 65530 rader. 
• Fuksjonstast-kolnmandoer. 
• Referere til navngitte celle-onlråder. 
• Skrevne eller verbale notater kan kobles til celler, eller celle-olnråder. 
• Passord-beskyttede celler. 
• I(ake-, linje-, og olnråde- diagramrner 
• Opp til 8 grafer per regneark. 
� Kornpatibel I'lled LulUS 1-2-.3. 
• 63 ilu1ebygde funksjoner som f.eks.: 

- Finansielle OFF, PV, NPV, FV, PMT) 
- Database (Index, Find, Lookup) 
- Presentasjon (Color, St yle, Speech) 

MED DATABASEN I MAXIPLAN PLUS I 500 KAN DU: 
• Sortere et vilkårlig antall felter i en hvilken S0111 helst rekkefølge. 
• Vedlikeholde opptil 16 databaser per regneark. 
• Lage dokun1ent flette-filer til etiketter eJler brev. 
• Søke etter spesifiserte poster. 

MED MAXIPLAN PLUS' IvlAKRO-FUr-...rKSjONOER KAN DU (ikke rv1axiPlan 500): 
• Definere opptil 32 lnakroer per regneark. 
• Aktivisere makroer lned et enkelt tastetrykk. 
• Auto111atisk innspille tnakroer, 
• Bruke over 70 forskjellige tnakro-kommandoer. 
• Lage sjablonger for innskrivning av data. 
• Bruke tale for å instruere, pån1inne eller informere brukeren. 

Importør: 
A.S Kreativ Teknikk 
Sofies gate 12 
0170 OSLO 1 
Tlf. 02 - 46 07 44 
Fax. 02 - 60 98 00 
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