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AMIGA 3000 - nå er den herI. MultiMedia blir
hverdagskost. Skoledata øker ll1est • Laptop fra
Comll1odore • NovelllCot11111odore satnarbeid

AMIGA 3000
- mulig
hetenes
maskin

Eigil Rian:
God, bedre
best!
Nye produkter,
et meget godt
forhandlernett
og klare mål for
1991 er Commo
dores styrke i en
stadig hardere
konkurranse
situasjon.
De to siste årene har
Commodore hatt en for
midabel fremgang i det
norske markedet. Og ut
viklingen viser at det
går stadig bedre. Første
halvår 1990 økte salget
av personlige datama
skiner med 62%, sam
menlignet med samme
periode i 1989. Commo
dore er i dag Norges
nest største leverandør
av personlige data
maskiner. I tillegg vin
ner vi de fleste slag på
hjemmedatamarkedet 
og i AMIGA-konseptet
har vi en maskin som
vinner kampen om
multimedia-markedet.
De viktigste kriteriene
for suksess i datamarke

-AMIGA 3000
gir brukeren en
ytelse på
multimedia
funksjoner som
.
.
pnsmessig sav
ner konkurranse
i markedet.
Commodore Magasin
kan du lese om vår nye
supermaskin innenfor
multimedia - AMIGA
3000. Du kan lese om
C286-LT - Commodores
nye bidrag i laptop
markedet! Du kan lese
om vår satsing på
nettverkskunder, ved
opprettelsen av et eget
Commodore/ N ovell
senter i Skandinavia. Og
du kan lese om flere ek
sempler på vellykkede
for handlerfrems tøt.

det er å handle i tråd
med en ustoppelig
strøm av krav fra
markedet; krav om gode
marginer på pris/ytelse,
tilgang på nye produk
ter - og i høy grad servi
ce og oppfølging.
Service og oppfølging
betinger et forhandler
nett som stiller opp på
kundens premisser, og
som leverer kvalitet på
alle områder - uansett
kunde~1s størrelse eller
posisjon. I Commodore
har vi et slikt
forhandlernett, men
hverken vi eller for
handlerne ser noen
grunn til å slå oss til ro
med det. Vi vil videre!
I dette nummeret av

Du vil da forstå hvorfor
Commodore er en suk
sess - og hvorfor alt lig
ger til rette for fortsatt
fremgang i årene som
kommer. ·
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Commodores lansering
av AMIGA 3000
representerer en
dramatisk
videreutvikling av
AMIGA- konseptet. Du
får en multimedia
maskin med helt nye
muligheter, til en pris
som savner konkurranse
fra andre systemer - og
du får en standard
profesjonell PC "på
kjøpet" . AMIGA 3000 er
en multi-tasking, video
grafisk arbeidsstasjon
basert på en 32-bits Mo
torola 68030-prosessor
(16 / 25 MHz), spesialut
viklede kretser og en ut
prøvd AMIGA-arkitek
tur. AMIGA 3000 gir di
gital stereo lyd,
animasjonshåndtering
og en videografikk på
høyde med arbeids
stasjoner til mange
ganger prisen.
Mer kreativitet, bedre
produktivitet
AmigaDOS V2.0 er en
kraftig oppdatering av
Commodores multi
tasking, vindusbaserte
grensesnitt; enkelt i
bruk og meget godt til
passet kjøring av nytte
programmer av høy
'
kvalitet.
Markedsdirektør Eigil
Rian i Commodore
Computers Norge A/S
sier at den nye maski
nen representerer en ny
standard for kreativitet
og produktivitet innen
personlig data
behandling.
- Profesjonelle brukere
får nå en meget
kostnadseffektiv maskin
for Desktop Publishing,

Dette er
AMIGA 3000
3 konfigurasjoner:
• AMIGA 3000-16-40
16MHz 68030/68881
1MB ehip RAM +
1MB Fast RAM
19ms 40MB harddisk
• AMIGA 3000-25-40
25MHz 68030/68882
1MB ehip RAM +
1MB Fast RAM
19ms 40MB harddisk
• AMIGA 3000-25-100
25MHz 68030/68882
1MB ehip RAM +
1MB Fast RAM
19ms 100MB harddisk
Intern SCSI harddisk

Commodore Amiga 3000

diasproduksjon, .
musikk, presentasjoner,
databasert opplæring,
salgssystemer,
informasjonssystemer,
Desktop Video og data
assistert konstruksjon.

ret av PC-applikasjoner,
sier Rian. - På denne
måten oppnår man full
kompatibilitet i stand
ard nettverk, samtidig
som man beholder de
mulighetene som ligger
i maskinen.

Dramatisk utvikling
på pris/ytelse
- AMIGA 3000 gir bru
keren en ytelse på
multimedia-funksjoner
som prismessig savner
konkurranse i markedet,
sier Rian. - AMIGA 3000
betyr en dramatisk for
bedring av maskiner på
dette prisnivået; multi
tasking arbeidsstasjoner
med n~rmest ubegren
sede muligheter innen
integrasjon av grafikk,
tekst, videQ og audio.
- Ved hjelp av
Commodores
Bridgeboard-teknologi
og nettverks produkter
kan AMIGA 3000 enkelt
integreres med MS
DOS, for å nyttiggjøre
seg av det store spekte

AMIGAVISION
gir helheten
- I forbindelse med lan
seringen av AMIGA
3000 - som selvsagt kjø
rer alt av eksisterende
program.vare for AMI
.GA - kommer vi også
med en helt ny pro
grampakke kalt
AMIGA VISION. Denne
programpakken, som er
et icon-drevet
forfattersystem, forenk
ler sammenkoblingen av
elementer i MultiMedia.
AMIGAVISION vil i
N orge bli levert som
standard sammen med
maskinen, avslutter Ei
gil Rian.
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Intern sanntidsklokke med
batteri back-up
Diskettstasjoner
• Lavprofil kabinett med 3
interne 3.5" drevposisjoner
(2 eksternt tilgjengelig)
Kortposisjoner
• 4 Zorro nr kortposisjoner
• 2 PC/AT kortposisjoner
• 1 Video ekspansjonsport
• 1 CPU/CACHE minne
kort posisjon
Utganger
• 23 pin AMIGA video
• 15 pin VGA type video
• Stereo Audio
• Ekstern 25 pin SCSI
• Intern 50 pin SCSI
• Parallell (Centronies),
Tastatur, Mus/ Lyspennl
Joystiek-kontakt.
Datakanaler
• 32 bit aksess til RAM på
hoved kortet
• 32 bit CPU aksess til ehip
RAM
• 32 bit fa st RAM, med kon
troller for statisk DRAM
som tillater CPU "burst
aesess" til RAM
• 32 bit DMA-basert SCSI
kontroller på hoved kortet

· ·Det er nå
det b.egynner
Reidar Elle om
Commodores
posisjon etter 10
år i Norge

Commodores 10
første år i Norge har
vært preget av
svingninger. Utviklin
gen de siste 3 årene pe
ker mot fortsatt vekst.
Commodore posisjone
rer seg på stadig flere
produkt - og
markedsområder.
Etter knappe 2
år ved roret, har
adm.dir. Reidar Elle
klare meninger om år
saken til den gunstige
situasjonen ved det
som, i dobbelt forstand,
er inngangen til et nytt
tiår.
-Commodore
har en stabil og høyt
kvalifisert stab. Medar
beiderne kan presentere
en god produktrekke, en
rekke som etterfylles i
økende tempo. Etter
mange år og mye arbeid,
har vi også etablert en
landsdekkende kjede av
meget profesjonelle for
handlere.
Dersom du trek
ker linjene for 10 år i
Norge - hvor var mile
pælene?
- Den viktigste
endringen har skjedd de
siste 3 årene, der

internasjonalt. I denne
forbindelse er det en
spennende utfordring at
Commodore nå ønsker
at Norge og Sverige skal
ha en felles leder. I og
med at jeg er satt på
denne stillingen, er det
klart at utfordringen
føles desto større.

Commodore har forskjø
vet tyngdepunktet fra
forbrukermarkedet til
det profesjonelle
markedet. Det profesjo
nelle markedets andel
av vårt totalsalg er på få
år snudd på hodet, og
utgjøre idag 70% av
salget. Dette betyr ikke
at forbrukermarkedet er

Reidar Elle i Commodore ser lyst på fremtiden.

Commodore er
idag blant de fremste
på PC-siden i Norge 
og AMIGA-konseptet
finner stadig nye
markeder. Hva nå?
- Det er klart at
vi vil videreutvikle den
posisjonen vi allerede
har oppnådd på det
profesjonelle markedet.
UNIX er et av
stikkordene. Samtidig
har vi nå konsument
produkter - Commodore
64 og AMIGA 500 - som
stadig vinner terreng
som "førstegangs

mindre viktig for oss.
På tross av
svingningene har Com
modore alltid hatt en
sterk vekst i Norge. Vi
har lært mye - på godt
og vondt - noe som gir
oss et solid fundament i
arbeidet med den videre
utviklingen.
Tradisjonelt har
Europa vært primær
markedet for Commo
dore International, og vi
har i stor grad vært på
virket av dette. Skandi
navia er ofte oppfattet
som et felles marked
4

maskin". Vi vil de neste
årene presentere et
bredt program av nye
produkter innenfor be
gge disse
markedssegmentene.
Allerede i høst kommer
de første lanseringene.
Dersom dine
ideer og visjoner skal
legges til grunn, hvor
vil da Commodore i
N orge befinne seg på
midten av 90-tallet?
- Commodore
kommer til å oppfattes
som en suveren leveran
dør av hjemmebaserte
maskiner. Maskinene
har beveget seg ut av
ungdomsværelset og
inn i oppholdsrommet.
M ul timedialøsninger,
basert på lyd, bilde og
video, vil eksplodere.
Her ligger vi klart langt
foran våre konkurrenter.
Utviklingen mot det
profesjonelle markedet
vil i stor grad påvirkes
av konjunkturer og EF.
Uansett vil vi oppleve
økt konkurranse og sta
dig flere bruksområder
både på PC -siden og for
AMIGA.
Dersom jeg skal
oppsummere min
visjon, ut fra det jeg vet
om vår produkt
utvikling og om sam
funnsutviklingen ellers,
er den basert på at Com
modore skal levere pro
dukter som i vid forst
and understøtter kom
munikasjon og opple
velse - for den enkelte 
uten at det skal gå ut
over hver enkelts mulig
heter for å påvirke
resultatet.

...

MultiMedia
- fra spiss
teknologi til
hverdags
bruk
Gjennom
AMIGA
konseptet, og
spesielt gjennom
lanseringen a v
AMIGA 3000,
har Commodore
sørget for å
bringe begrepet
"M ul tiMedia "
frem i lyset
Det er ikke len
ger nødvendig med
store, tunge investerin
ger for å kunne etablere
systemer som kombine
rer lyd og bilde på nær
sagt enhver måte. Men
hva er forhistorien - og
hva har skjedd på
"MultiMedia"-området
de siste årene?
Vi kan ta ut
gangspunkt i situasjo
nen på datafronten for
10-12 år tilbake. Da var
hullkortene en daglig
dags foreteelse, og en
nødvendighet for en
hver databehandling.
Idag har hullkortene
gått samme vei som
Video 2000, diagonal
dekket, 8 spors kasse
ttspillere og Bergene
Melkesjokolade. De har
utspilt sin rolle, og er
"ut",

Dagens marke
der er i stor grad sulten
på nyheter. Man vil hele
tiden ha det nyeste, stør
ste og raskeste. Det er de
mest sultne som driver
markedet og produkt
utviklingen - og det er
ikke uten grunn at bil
messer og tekniske ut
stillinger er godt besøkt;
det er for å se nyhetene
folk kommer. MultiMe
dia var også en slik
nyhet, kun for 2-3 år
tilbake. Reaksjonen fra
de fleste i bransjen var:
hva er dette og hva kan
vi bruke det til? Var det
te nok et av disse
"visjonære" produktene
som var morsomme
nok, men som ikke ville
få et marked? Eller var
det kommet for å bli?
For å gjøre en
lang historie kort: idag
selges det datamaskiner
til MultiMedia for 15
milliarder kroner hvert
år på verd'ensbasis! Og
salget er aksellererende.
I 1989 hadde bare kon
sumentmarkedet for
videodisc maskinvare
alene en vekst på 50%.
MultiMedia har
hatt en jevn vekstkurve
helt siden lanseringen,
ikke fordi antall bruks
områder stadig er blitt
utvidet. Det viser seg
ofte at de som først slår
inn på dette området,
ønsker å utvide og for
bedre kompetansen et
ter hvert som nye pro
dukter dukker opp.
Som et resultat
av denne utviklingen
har de fleste av dagens
større dataprodusenter
signalisert at de villan

sere MultiMedia data
teknologi i løpet av de
neste 2-3 årene. Et resul
tat av denne interessen
er det også at nøkkelen
til MultiMedia - interak
tiv videodisc - allerede
selger for 3.5 milliarder
kroner hvert år. I løpet
av 2 år regner man med
minst en femdobling av
dette salget.
I utgangspunktet
var salgsargumentene
for multimedia knyttet
til utvikling av pro
gramvare via flere typer
media. Dette var pro
gramvare som skulle as
sistere ved salg og mar
kedsføring - og som til
en viss grad kunne bru
kes i under
visningsøyemed .
Idag er MultiMe
dia dette - men det er
også så uendelig mye
mer. Bruksområdene,
spesielt knyttet til Com
modore AMIGA, spen
ner idag over et enormt
spekter av profesjonelle
applikasjoner. A v
mange hundre eksemp
ler kan vi nevne databa
serte værmeldinger, in
teraktive kartsystemer,
styring av kabel-TV
sendinger, spillefilm
effekter, lys/lyd-styring
på shows, prisutdelin
ger og konferanser, samt
undervisning på alle ni
våer - fra den lokale
grunnskolen til brukere
som Harvard og UCLA.
H va betyr så alt
dette? Hva er virkelig
MultiMedia? Fordi be
grepet omfatter så mye
mer enn ordinær
informasjons
behandling, har den
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største utfordringen
vært å definere hva vi
virkelig snakker om. Ut
gangspunktet er jo at
ordinær informasjons
behandling suppleres
med muligheter for ani
masjon (rørlig data
grafikk), farger, lyd og
video. Når vi omtaler
MultiMedia som et
bruksområde, er det
ikke helt korrekt. Det er
snarere snakk om en
egen teknologi.
Commodores
egen definisjon av Mul
tiMedia er derfor denne:
Det er et verktøy
for produksjon og inte
grasjon av datateknologi
på en plattform, der
brukeren kan mate inn,
generere, manipulere og
utgi tekst, grafikk, audio
og video via ett eneste
brukergrensesni tt.
Commodore
AMIGA 1000 var den
første datamaskinen
som var utviklet med
M ul tiMedia-teknologien
som basis. Med nyutvik
lingene AMIGA 3000 og
det icon-baserte forfat
tersystemet
AMIGA VISION, er
Commodore godt på vei
i sine ambisjoner om å
lede utviklingen på
MultiMedia-området i
90-årene.

Dette er den første aven
serie artikler om MultiMe
dia som vil bli presentert i
Commodore Magasin.
I neste nummer vil vi gå
nærmere inn på Commo
dores eget jeon-baserte
forfa ttersystem
AMIGAVISION.

Tekstildesign
på data:
- Mer tid til
kreativitet!

Dataskrekk er en ut
bredt sykdom i endel
sammenhenger. Det har
vært knyttet både til
spesielle miljøer og til
visse aldersgrupper. In
nen miljøene med hånd
verksmessig tilknytning,
har kanskje motstanden
vært større enn andre
steder. Fordi man innen
design ofte har en
"kunstrelatert"
innfallsvinkel, er det
klart at data for noen
også er streken som skil
ler kommersiell og ikke
kommersiell innstilling
til faget. Det har vært ut
bredt enighet om at et
hvert håndverk må læ
res fra bunnen - uenig
heten har i større grad
gått på utnyttelsen av
data for å spare tid og
ressurser på det ikke
kreative arbeidet.
Tittin Finstad er
utdannet tekstil
designer, og arbeider
idag med design for
industriformål. Produk
tet er mønsterdesign på
bred basis, beregnet for
alt fra ta peter og
gardinstoff, til spesial
mønstre for klær og rene
metervarer på stoffsiden
og laminater, veggpane
ler og tepper. Blant de

grunnleggende egenska
per tilpasset idearbeid
på designsiden. - Som
legmenneske og uten
forkunnskaper kastet jeg
meg over maskinen, og
oppdaget snart at jeg
klart sparte tid på
idesiden. Mønster- og
fargeoverføringer,
speilvendinger, lagring
og henting av "gamle"
mønstre inn i nye - det
åpnet seg en verden
som før hadde krevd
lange omveier. De siste
årene har jeg arbeidet på
oppdrag fra større nor
ske og utenlandske
selskaper, og kravene
har stadig øket. Idag be
finner jeg meg i en klas
sisk data-situasjon; skal
jeg fortsatt ha glede av
teknologien, må jeg over
på en større maskin og
jeg må lære meg mer om
de muligheter som lig
ger i tilgjengelig
programvare. Jeg vet at
det finnes store
muligheter, det gjelder
bare å stake ut riktig
retning. Uansett; det er
åpenbart mye upløyd
mark på dette området,
ikke minst for oss som
arbeider på selvstendig
basis.

større totaloppdragene
hun har utført, er inn
redningen på Brynes
tadbåtene Seaborn Pride
og Seaborn Spirit. - Helt
fra tiden på Kunst- og
Håndverkskoien har jeg
ment at data måtte være
et nyttig hjelpemiddel.
Ikke minst for oss som
ønsket å satse innenfor
industridesign - et om
råde med store krav til
både kreativitet, effekti
vitet og tidsbruk. Det
var ingen opplæring i
data på skolen, men vi
var endel som tidlig
kalkulerte hvilke mulig
heter som forelå på
området.
- På tross av til
dels stor interesse fra
designmiljø, har tilgan
gen på pris riktige ma
skiner og god program
vare vært særdeles
begrenset, mener Tittin.
- Vårt fagområde har i
stor grad falt utenfor
selskapenes interessefelt
- med unntak av noen
rene vev-programmer,
for mønstertegning og
styring av vever.
For noen år tilba
ke kom Tittin Finstad
rent tilfeldig over en
AMIGA 500 - en rimelig
maskin med flere

Titlin Finstad har designet de/er av innredningen på
Brynestad-båtene Seaborn Pride og Seaborn Spirit.
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Commodores
inter
nasionale
nettverks
senter til
Skandinavia:

- Våre
forhandlere kan
nå tilby total
oppfølging av
nettverks
kunder, basert
på best mulig
teknologi.

styrke kompetanse
nivået. Det er lagt vekt
på å få inn erfarne
nettverksfolk, der de fle
ste har arbeidet med
Novells produkter i en
årrekke.
- Våre forhandlere kan
nå tilby total oppfølging
av nettverkskunder, ba
sert på best mulig
teknologi. Det er også
etablert support-rutiner
som tar vare på den vik
tigste siden ved all
kundekontakt; total
trygghet og driftssikker
het. Vi har ved flere an
ledninger erfart at sat
singen på både støtte
apparatet, forhandlerne,
distributør og leveran
dør gir meget gode ut
slag for kundene.

Novell + Commodore PC 60-Ill gir nettverksbrukere det de ønsker seg  kraft, fleksibilitet og fremtid .

Etter inngåelse aven
OEM-avtale mellom No
vell og Commodore,
opprettet Commodore
for ett år siden et inter
nasjonalt nettverkssen
ter i København. Sente
ret er blitt selve krum
tappen i all testing og
koordinering av nett
verkmateriell for
Commodore.

Commodore Networ
king Division (CND) 
Commodores egen in
ternasjonale kompetan
sebase for nettverk - ble
etablert i begynnelsen
av 1989. Forhandlere
over hele landet er nå
utdannet og Commodo
re har dermed fullt ut
viklede og kompetente
nettverkssen tre.

Aasmund Landsverk,
som er PC-/netsupport
Manager i Commodore
Computers Norge A/S,
er nasjonal leder for det
te satsningsområdet.
Han forteller at både
senteret og forhandler
nettet vil bli ytterligere
styrket i tiden som
kommer. - Vi vil utvide
bemanningen på
senteret, og dermed
7

Commodore er allerede
en betydelig leverandør
av tyngre systemer.
Landsverk fremholder
at det også i fremtiden
vil bli viktig med ko
stnadseffektive løsnin
ger tilpasset markedsbe
hovet på dette
produktområdet. I løpet
av 1990 har
Commodore, gjennom
forhandlernettet, tilbudt
flere totalløsninger i be
driftsmarkedet - løsnin
ger som er satt sammen
og koordinert i det nye
"world-support
nettverksenteret" i
Danmark.
Vi vil komme tilbake med
oppfølgende artikler i senere
nummer av Commodore
Magasin, der vi presenterer
konkrete eksempler på insta
llasjoner av maskiner knyttet
opp i nettverk.

AMIGA - og
DOS-behov?

De argumenterte
med prosessorer,RJ\~
og størrelse på harddisk.
Sikkert nyttige arbeids
redskaper i jobben, men
jeg ville ikke fått alle
mulige flotte blomster
tegnet aven ivrig liten
jente som behandler De
luxe Paint Il som om det
var pensel og
malerskrin.
~ed den største
selvfølgelighet plukker
hun farger og
penselstørrelser, tar
markøren til UNDO og
DEL hvis hun ikke er
fornøyd. Far hjelper til
med PRINT så vi kan
henge kunstverket på
veggen.
Nå kan de sitte
der med sine sva rt / hvitt
skjermer og slå av PCen
når dagens jobb er
unnagjort. Det er da
Amigaen begynner å
blomstre. Frem kommer
diskettene med
tegneprogram,
Interceptor, Ports of
CaU, Chessmaster eller
Stunt Car Driver. Tren
ger man å få ut litt ag
gresjon er intet bedre
enn skikkelig "Shoot
out" spill.

Blomster og
iournalistikk
av Leslie
Goldsack

CrossDOS er et funn for
de Amigabrukere som
ønsker å skrive eller lese
3.5" ~S-DOS disketter.
WP-dokumenter kan nå
overføres fra PC på job
ben til AMIGA hjemme.
Dersom du har et reg
neark som lagrer i
".wks"-format, foreligger
den samme muligheten.
Det samme gjelder databaser som eksporterer
eller importerer ASCIIfiler. Og du kan, om du
har f.eks. Professional
Page, Page Setter eller
Excellence! på maskinen
hjemme, skrive ut
Postscript-dokumenter
på disketten. Utskriving
kan skje hvor som helst
der det finnes en
Postscript-Iaser tilkoblet
en Pc.
Grafikk-filer kan
også overføres ved bruk
av Cross DOS. Det forut
setter at du bruker DeLuxe Paint Il for PC som
lagrer bildene i IFFformat (kalles ".LBM" på
PC). Her kan d u kopiere
begge veier, såfremt
oppløsningsgraden på
de to maskinene går
sammen. Sammen med
DPaint for PC får du
også et kon ver
teringsprogram som kjø
rer alle de forskjellige
grafikk-formatene for
MS-DOS-maskiner.

..

Fristende
Hvor mange sitter ikke
med en PC og bare be
nytter den som en skri
vemaskin med avansert
rettetast og stor
lagringskapasitet. Når
det ikke skal skrives
brev eller en artikkel
står den avslått.
Selvfølgelig har
jeg også WordPerfect og
andre program som er
nyttige i mitt arbeid,

Min datter Victoria, som
ennå ikke er fylt fire år,
tegner nydelige blom
ster til meg på min
Amiga. Den stolte far er
sjeleglad for at han ikke
hørte på alle fornuftige
journalistkollegaer som
sa; kjøp en IBM
kompatibel Pc.
8

men min Amiga kan fri
ste med så mye mer.
Selv var jeg ikke
tøff nok til å ta avgjørel
sen i valget mellom en
"fornuftig" PC og en fris
tende Amiga 500. Det
hele ble avgjort ved at
fruen i huset skar igjen
nom og kjøpte en Amiga
i fødselsdagspresang. Et
valg hun gjorde ut fra at
hun skjønte hva jeg hadde lyst på, og ikke hva
alle sa jeg burde gjøre.
Så får mine kolleger
bare tro jeg sitter med
"et leketøy", og ikke en
maskin som kan utføre
de samme oppgaver
som de krever a v sin
Pc.
Te i tastaturet
Det er jeg som sitter
med maskinen som gjør
at enkelte ikke vil forlate
selskaper her i huset. De
vetat når det bare er
noen få gjester igjen kla
rer ikke far i huset å
holde seg fra å sette inn
Interceptor for å se om
fly ferdighetene fortsatt
er såpass i orden at han
klarer å fly Linder San
Fransisco-broen. En ui
m.otståelig utfordring
for enhver festdeltaker.
Det er ved Ami
gaen min datters venner
står i kø for å få prøve
Postman Pat-spillet. Di
siplinen blant de små er
upåklagelig etter at vi
innførte regelen om at
datamaskinen slåes av
ved første tegn på
krangling.
Maskinen har
vist at den både har
holdbarhet og
slitestyrke. Selv en kopp

te rett i tastaturet klarte
ikke å ta livet av min
kjære Amiga. Ved hjelp
aven rask snuoperasjon
og opptil flere håndklær
unngikk den varige
men.
Utfordring
Mens mine kolleger ikke
kommer videre enn
tekstbehandling på sin
PC, er Amigaen en sta
dig utfordring. Da jeg
skulle skrive en artikkel
i A-magasinet om
"datafreakene" traff jeg
gutter som ga meg følel
sen av å være en uviten
de olding innen
dataverdenen. Fremde
les ligger det mye
upløyd mark innen
Amigaens
bruksområder. Nå må
nettene taes ibruk for å
lære mer om CLI, DOS,
Basic og assemblering.
At artikkelen om
et "Copy-party" førte til
noen ekstra program
mer (selvfølgelig kun i
arbeid som undersøken
de journalist) gjorde at
Amigaens reportoar ble
ytterligere utvidet.
Nå gjelder det
bare å lure unna såpass
mye av husholdnings
pengene slik at jeg kan
gå til innkjøp aven
genlock. Nå skal Spiel
berg få konkurranse og
hjemmevideoene et
Hollywood-preg. Så
kjære journalistkolleger:
prøv det med deres kje
delige PC er og se hvor
bra det blir!

Leslie og Victoria tilbringer tid sammen ved Amigaen. Og grunnlaget er lagt for evig kjærlighet ...
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Forhandler
møtet
høsten 1990:
Sterkere og
bedre enn
noensinne!

- Vi har idag
et meget
profesjonelt
forhandler korps,
og det er all
grunn til å se
fremtiden lyst i
møte om vi
holder tempoet
oppe

økende antall
Commodore-kunder.
Reidar Elle innle
det møtet med å påpeke
de gode resultatene som
var oppnådd i fiskalåret
juli 1989 / juli 1990.
- Vi har idag et
meget profesjonelt
forhand ler korps, og det
er all grunn til å se frem
tiden lyst i møte om vi
holder tempoet oppe, sa
Elle. Han presiserte også

Vi visste det jo,
men det var usigelig
godt å få det bekreftet;
Commodores forhand
lerapparat i Norge er nå
sterkere og mer velutru
stet enn noensinne. Sys
tematisk satsing på for
handlerapparatet og en
grundig, årlig
forhandlerundersøkelse,
har medført en frem
gang som vil være til
stor glede for det stadig

Johan Kaggestad var en inspirerende foredragsholder - og viste at
erfaringer med må/styring og motivasjon fra idretten også kall
overføres ti/næringslivet.

10

hvilken vekt Commodo
re nå har lagt på å bygge
opp et apparat til støtte
for forhandlernettet. I
den forbindelse presen
terte han en rekke nye
medarbeidere i Commo
dore Computers Norge 
medarbeidere som i all
vesentlighet skal kon
sentrere seg om ytterli
gere å forsterke kontak
ten ut til forhandlerne.
- Vi vil i året som
kommer sørge for konti
nuerlig kursing og
oppdatering, vi vil gi
dere nye og spennende
produkter og vi vil leg
ge forholdene best mu
lig til rette for nye rekor
der - til felles glede og
nytte, sa Elle ved avslut
ningen av sitt innlegg.
Mye av forhand
lermøtet var denne gan
gen bygget rundt tilba
kemeldingene fra
forhandler
undersøkelsen. Denne
viste at Commodore har
nådd svært langt i å føl
ge opp ønsker og behov
bare på det siste året 
men den viser også at
ytterligere forbedringer
må til om markedsfrem
gangen skal fortsette. Vi
vil sette mye inn på yt
terligere å forbedre oss,
sa adm. dir. Reidar Elle
hos Commodore.
Mye av pro
grammet på forhandler
. møtet var lagt opp om
kring nye produkter og
produktretninger hos
Commodore i tiden som
kommer. AMIGA 3000
ble et naturlig utgangs
punkt - sammen med en
bredere presentasjon av
både programvare/ .

support på Amiga og
begrepet multimedia.
Markedsoriente
ring ble også ta tt opp
som eget tema. Trond
Andresen fra Burson
Marsteller la vekt på at
fremtidens datakjøpere
ikke villa seg overbevi
se av RAM / MHz/VGA.
De ville heller ha en klar
melding om hva i deres
hverdag som kunne bli
lettere ved bruk av net
topp Commodore
maskiner.
- Det må etable
res klare ideer for hvilke
behov som dekkes, mer
uavhengig a v teknikk
og kapasiteter, mente
Andresen.
Den kjente lang
distansetreneren Johan
Kaggestad tok, med ut
gangspunkt i sin erfa
ring fra toppidretten, for
seg målstyring og mot
ivasjon som faktorer i et
vellykket salgsarbeid.
Og nettopp mot
ivasjon og "Commo
dore-følelsen" var over
skriften på aktiviteten
resten av kvelden på det
vellykkede
forhandlermøtet.
Turen gikk fra
konferansenteret på
Teknisk Museum i Oslo
- og rett til skogs. Her
var det truge-stafett,
nattlig utflukt-i mørke
og tåke - og en herlig
stemning.
Alt skulle ligge
til rette for nok et godt
år - det skal tydeligvis
ikke stå på forhandler
folket.

Gunnar Brandt fra Design Partner/IQ Computer i Bergen var en av flere som mottok ros for vel
gjennomført arbeid i året som gikk.

Tommy Schrøder fra Hippe
Micro på Borgenhaugen i
Østfold demonstrerer hvordan
truger skal brukes på
sommerføre.
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Produkt..;
senteret
med nytt
markeds
segment:
Braathens
SAFEs ansat
te kiøper
Commodore

Prouktsenteret har inngått en spennende avtale med Braathens SAFE

Til nå har Pro
duktsenteret solgt over
70 maskiner til Braathen
ansatte. - Og pågangen
fortsetter. I tillegg til
makinene, har vi også
sørget for gunstige ord
ninger for kjøp av
periferi- og forbruks
materiell. Det er viktig
for oss å vise a t vi mener
at PC-salg er
forpliktende, også etter
at kunden har gått ut av
døren.

Morten Gran hos
Produktsenteret i Oslo
er full av entusiasme.
- Det er nå inn
gått en avtale med
Braathens SAFE, der de
ansatte i selskapet privat
kan investere i PC
maskiner (AT) med til
behør til hyggelige
priser, subsidiert av sin
egen arbeidsgiver. For
Braathen som selskap
betyr det økte data
kunnskaper hos de an
satte - noe vi vet gir
både større entusiasme
og større produktivitet!
Initiativet til
kontrakten med Pro
duktsenteret A/S - som
nå er en egen enhet løs
revet fra leverandørsel
skapet JOTEC - kom fra
Braathen selv. De satte
store krav til
pris/ytelse, samt tilgan
gen på service og
oppfølging. - Commo
dores PC-rekke er svært
fleksibel når vi møter
slike krav, sier Gran.

Morten Gran forteller at Commodore PC
40-III er mest ettertrak
tet blant Braathen
ansatte. En god nummer
to er PC 30-Ill - mens
det også har gått flere av
386SX-maskinen PC 50
Il. - På skjermsiden for
deler salget seg på halv
parten farge og halvpar
ten monokrom.
- Dersom vi ser
helt objektivt på dette
salget, er det åpenbart at
12

Braathens SAFE har
gjort en riktig, langsiktig
investering. I avtalen er
det gjort klart at de an
satte også kan kjøpe
programvare til en rime
lig penge, programvare
som er den samme som
selskapet bruker i sin
daglige virksomhet.
Dette medfører mulig
het for enkel overføring
ved hjemmearbeid, det
øker data-kunnskapene,
det øker effektiviteten 
og det gir Braathens
SAFE en la~gsiktig ef
fekt som langt overst
iger det utlegg de har
ved å subsidiere
maskinene, avslutter
Morten Gran ved Pro
duktsenteret i Oslo.

Samarbeids
avtale
Commodore Batavia:
Møter økt
etterspørsel
på hiemme
data

Økt etterspørsel
etter Commodores sta
dig mer avanserte pro
dukter på konsument
/hjemmedatamarkedet,
har medført behov for
mer behovsorienterte
distribusjonsformer.
- Veksten i kon
sumentmarkedet faller
sammen med Commo
dores vellykkede satsing
på det profesjonelle PC
markedet. Vi bygger
derfor nå opp et apparat
som sikrer best mulig
service til både forhand
lere og brukere i begge
markeder, sier markeds
direktør Eigil Rian i
Commodore Computers
Norge A/ S. - Vi har der
for inngått en avtale der
Batavia A l S overtar all
distribusjon av Commo
dore 64, Commodore
128 og AMIGA 500 på
det norske markedet.
Commodore er i
løpet av de siste par åre
ne blitt et av de ledende
selskapene på person
lige datamaskiner i
Norge. En stadig øken
de markedsandel på PC

nen forhandlerelektro
nikk - med vekt på data,
foto og radio/TV. Bata
via opererer med verden
som markedsplass, og
har stor
innkjøpskapasitet. Dette
gir et bredt produkt
spekter og evne til å til
by gunstige priser.

siden (nr. 2 på salgssta
tistikken i Norge) - samt
klar markedsledelse på
konsument- eller
hjemmedatamarkedet,
danner grunnlaget for
suksessen.
- Konsument
markedet har i stor grad
vært undervurdert i
Norge. Fra Commodo
res side har vi nå lagt
forholdene best mulig til
rette for å møte økt et
terspørsel på dette
markedet. Avtalen med
Batavia AlS er et viktig
trekk i denne
sammenheng, sier Eigil
Rian.

Batavia og Com
modore har samarbeidet
på det tyske markedet i
en årrekke. En overfø
ring av det samme kon
septet i Norge vil gi mu

ligheter for ytterligere
kvalitetsbedringer for
Commodores totale pro
duktbilde på
hjemmedatamarkedet.
- Vi ser frem til
samarbeidet, og er over
bevist om at dette vil gi
positive utslag for både
forhandlere og brukere i
tiden som kommer, av
slutter markedsdirektør
Eigil Rian.

Johal/ C. M. Walter i Batavia skal st!lrke hjeml11edatamarkedet
- inge11 lvii over hodet!

Daglig leder Jo
han CM. Walter i Bata
via A/S forteller at de
har hatt et samarbeid
med Commodore i Nor
ge siden 1988. - Vi leve
rer allerede store deler
av periferi- og forbruke
rutstyret knyttet til dette
markedet. Det betyr at
Commodores forhandle
re allerede kjenner oss
godt. Distribusjonsavta
len innebærer at Batavia
leverer maskinene,
mens Commodore frem
deles vil ha ansvaret for
garantier,
markedsføring, samt
teknisk support og
service. Det burde der
med ligge til rette for en
optimal utnyttelse av
kompetanse og
markedskunnskap, me
ner Walter.
Batavia A/S er
en del av et tyskeid mul
tinasjonalt selskap som
satser på produkter in13

Skoledata
blir stadig
viktigere:
Mange
ideskapende
lokalmiliøer
- Elever har
vist stor frem
gang i sine lese
og skrive
ferdigheter.
De synes det er
utfordrende, og
antagelig litt
spennende, å
lære på en helt
ny måte.

skoiens budsjetter fordi
vi foretar løpende
oppdatering, og fordi vi
på tampen av året lett
og hurtig får oversikt
over ikke disponerte
midler.
Stølen forteller at
de på basis av denne
oversikten kan utnytte
de budsjetterte midler
bedre, ved at de kritisk
vurderer hva de har be
hov for, og samtidig får
skrevet ut bestillinger
for levering og fakture
ring i budsjettåret. 
Men, sier Stølen, bud
sjettoppfølging er bare
noe av det vi bruker
Amiga til. Nå er full
stendige utstyrsoversikter lagt inn på diskett.
Dette er til stor hjelp for
oss, spesielt i geografi
og naturfagsundervis
ningen med mye forsk
jellig materiell. Vi finner
raskt frem til hva vi har
av dias, videoer, bilde
bånd og annet materiell,
forteller rektoren ved
Håvik skule.
Når vi spør om
bruken a v Amiga i
undervisningen, blir
Nils Magnor Stølen ty
delig engasjert.
- Vi bruker Ami
ga helt bevisst i
støtteundervisningen,
sier Stølen. - Det er alltid
et følsomt problem å ta
elever ut aven klassesituasjon og plassere
dem i en støtteunder
visningssituasjon. Nå ar
gumenterer vi med at de
elever som trenger støt
teundervisning skal få
lære ved bruk aven
datamaskin. På denne
måten har vi greid å snu

Mellom Haugesund og Stord ligger øykommunen Bømlo. 6 av
skolene i denne kommunen bruker Amiga
til forskjellige oppgaver.
Fra administrative
rutiner, som budsjettoppfølging, til
dataopplæring.
En av skolene i
Bømlo er Håvik skule.
Denne skolen, som er en
barneskole, har kommet
langt i sin bruk a v
datamaskiner. Vi har
hatt en prat med rektor
Nils Magnor Stølen om
skolens erfaringer med
Amiga.
- Der hører du
sekretæren min, sier
Stølen. Det knitrer livlig
i en matriseskriver i
bakgrunnen. Akkurat nå
produserer Amigaen
innkalleiser til et
foreldremøte. Foruten
den Amigaen han har
på skolen, har han også
en hjemme, primært til
budsjettoppfølging.
- Vi kjøper inn
vårt undervisningsmateriell fra en lokal
forhandler, og har lagt
vareposisjoner og priser
på en diskett. Det gjør at
vi for et skoleår kan
budsjettere vårt materiell pr.klasse, og skrive
bestillinger med priser
til forhandleren, forteller
Stølen. - Vi bruker altså
Amiga til budsjett og
kostnadskontroll. Det
betyr at vi til enhver tid
kan korrigere budsjettet
. i takt med endrede forutsetninger og nødvendige uforutsette innkjøp.
- Vi har nå en
meget god kontroll med
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en mulig nederlagsfølel
se til spenning og
entusiasme.
Det er spesielt i
undervisningen av barn
med dysleksi og
lese/skrivevansker Hå
vik skule startet med å
bruke datamaskiner.
-Og vi har meget
gode erfaringer, sier
Stølen. - Elever har vist
stor fremgang i sine
lese- og skriveferdig
heter. De synes det er
utfordrende, og antage
lig litt spennende, å lære
på en helt ny måte.
Nå sitter de ved
maskinen og blir rost av
maskinen, som sier
"good", "correet",
"excellent", etterhvert
som oppgaver løses. Fle
re kan også gjøre dette
hjemme, fordi foreldre
ne har kjøpt Amigaer.
-Det fine med
Amiga, sier Stølen, er at
den har meget store
bokstaver og store flater.
Det gjør det hele mye
enklere for barn med
lese-og skrivevansker.
Elever med motoriske
vansker skriver vesent
lig lettere på et tastatur
enn med hånden.
I samtalen med
rektor Nils Magnor Stø
len kommer det klart
frem at lærerne ved Hå
vik skule har stor tro på
bruk av datamaskiner i
undervisningen. - Barn
har ikke dataskrekk, sier
Stølen.
Skolen har søkt
om midler til innkjøp av
mer utstyr og har aller
ede fått kr.5000, fra sko
ledirektøren og 4500 fra
kommunen til innkjøp

av flere programmer.
Kommunen har dessut
en innvilget flere timer
til videreutvikling av
databruken ved Håvik
skule. Programmer er
laget vesentlig for at
skolen skal kunne drive
en god og forsvarlig læ
reprosess ved hjelp av
data. Stølen forteller oss
at Håvik skule idag bru
ker grammatikk
programmer, flere
ma tte / gange
treningsprogrammer, og
et gloseprogram i
engelsk-undervisningen
for 5. og 6. klassetrinn,
samt et tegneprogram i
formings
undervisningen.
Håvik skule vur
derer nå å ta i bruk Ami

ga i forbindelse med
skolea visprod uksjonen.
Maskinen benyttes som
desk-top maskin. Lærer
ne ved skolen arbeider
sammen med elevene i
5. og 6. klasse med en
ny database. Data om
land og byer vil bli lagt
inn på disketter til bruk
i geografi
undervisningen. To og
to legger elevene inn
mindre baser som sam
let blir en stor base. På
denne måten får ikke
bare elevene
geografikunnska per. De
lærer seg også mye om
databaser og hvordan
man kan søke i
databaser.
-Jeg har selv en
halvårsenhet i databe

handling ved Stord
lærerhøgskole, sier
Stølen. Da brukte vi MS
DOS, og jeg var nok litt
hengt opp i dette
operativsystemet. Nå
ser jeg helt klart at det å
bruke Amiga er vesent
lig enklere og greiere. Selv helt ferske elever 
og ikke minst lærere, ler
Stølen - greier hurtig å
beherske en Amiga.
Skolen ønsker
betydelig flere maskiner
slik at de kan jobbe mer
med klasseunder
visning. - Vi har tre
Amigaer, sier rektor.
Det er for få hvis vi skal
gi en tilfredsstillende
undervisning. Vi er for
nøyd med Amiga og
den hjelp og bistand vi

får hos Commodore og
Atlantis-klubben i Bodø,
sier Stølen.
Det er interes
sant å høre hva en liten
skole har fått til med
små midler, entusiasme,
pågangsmot, kreativitet
og tro på at man ved
hjelp av datamaskiner
kan løse forskjelligarte
de problemer, og ikke
minst gi elever med
lese- og skrivevansker et
tilbud som kan føre dem
over i en annen hvs
situasjon. De bevilgende
myndigheter bør kan
skje se nærmere på hva
Håvik skuI es lærerstab
har fått til.

Her ser vi 2 av 1.klasseelevene ved Håvik skule som bruker datamaskinen i den grun nleggende matematikku ndervisningen
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Med AMI GA
som pensel
og palett. . .
Anne Breiviks kunstner
liv fyller to sider i leksi
konet Norske
Billedkunstnere.
Og da er ikke de siste 12
årene tatt med.
- Utdannet ved SHKS,
Oslo.
- Studert i Paris, ved
Academie Notre Da
mes des Champs og
Atelier 17, i 5 år.
- Ledet Atelier Nord si
den starten i 1965.
- Har forelest i museer
og universiteter i
USA.
- Utgitt boken "Om
Grafikk"
- Utgitt boken "Minner
om et landskap", med
tekster av Jon Bing.
- Separatutstillinger i
Europa og USA
Anne Breiviks arbeider
er innkjøpt av Victoria &
Albert Museum i
London,Bibliotheque
Nationale i Paris og
Nasjonalgalleriene i de
nordiske land.
Anne Breivik har lenge
arbeidet med maleri og
tegning parallelt med
grafikk.
I 1987 tok hun i bruk da
tamaskin - AMIGA - i
billedkunsten.

Boy, Anne Brei
viks 8 år gamle
retriever, er yr av glede
over å få besøk. - Kom
bare inn, roper Anne
Breivik:- Nei, la oss hel
ler sitte ute i det fine
været. Hjelp meg og bær
bordet og stolene fra
atelieret.
Vi rusler inn i
atelieret - og blir stående
som trollbundet. Et
praktfullt bilde i vakre
blåtoner med fugler i
flukt lyser oss i møte. Et
bilde som gir god t
humør, og som vi gjerne
skulle våkne til hver
morgen.
- Hvor blir du
av? spør Anne Breivik.
Hun oppdager at vi står
og kikker, smiler, og
spør om vi liker det vi
ser. - Dette er det siste
arbeidet mitt, sier hun.
Jeg har akkurat kommet
tilbake fra London med
det. Som duser er det
overført til lerret, men
hele utviklingen har
skjedd på maskin. Det er
kun i England de er
istand til å gjøre en slik
overføring.
Anne Breivik
forteller at bildet er laget
ved hjelp aven datama

skin av typen AMIGA
2000, men Anne Breivik
merker at vi er noe
tvilende. Hun ber oss bli
med til en liten arbeids
krok i a telieret. Og her
står det en Amiga 2000 
med fargeskjerm og
fargeskriver. Hun går
inn i registeret og får bil
det opp på skjermen. 
Her kan du se grunnla
get for det bildet du ble
så begeistret for, sier
hun. - Du kan tro det
gikk mange dager og
uker før jeg ble fornøyd.
- Da jeg endelig
ble fornøyd, dro jeg til
London med
grunnlaget. Her ble bil
det produsert, mens jeg
hele tiden var med og
korrigerte farger. Farge
ne sprøytes forresten på
ved hjelp aven datastyrt
maskin.
Ute i Anne Brei
viks trivelige hage blir
vi sittende lenge. Hun er
et spennende menneske,
Anne Breivik. - Jeg har
alltid ønsket å ligge i
forkant av utviklingen,
sier hun. - Data ønsket
jeg å ta i bruk allerede
for over 20 år siden. I en
paneldiskusjon på Hø
vikodden sist i 60-årene,

Vi har besøkt Anne Brei
vik i hennes hjem og
atelier på Jeløya ved
Moss.
Anne Breivik er en av Norges fremste kunstnere. Hun er en av våre
kunstnere som ikke bare godtar datateknikk, men også bruker den
aktivt i sitt arbeid.
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sa jeg at hvis jeg fikk
lagt fingrene på tastatu
ret til en datamaskin,
ville jeg bruke den i mitt
kunstneriske arbeid.
Men dengang eksisterte
det ikke programvare.
Det vi snakket om var
derfor mer en drøm .
- Etterhvert be
gynte imidlertid drøm
men å ta form, og i 1986
begynte jeg å undersøke
hva som fantes av utstyr
og programvare. Min
venn Jon Bing, science
fictionforfatter og jus
professor ved Universi
tetet i Oslo, var forresten
til god hjelp, forteller
Anne Breivik.
-Han sa til meg
at jeg uansett
maskinvalg, før eller si
den ville stange hodet i
taket. Så kom jeg i kon
takt med Commodore.
Fikk låne en Amiga 500.
Det ble starten på en ut
rolig spennende
periode. Jeg føler nå at
jeg har full kunstnerisk
frihet i mitt arbeid.
Med den Amiga
2000 jeg nå har kan jeg
eksperimentere med far
ge og form. Det gir m.eg
muligheter jeg ikke en
gang drømte om
tidligere.
Til mitt spørsmål
om hvordan andre
kunstnere ser på bruken
av datamaskin i
billedkunst, smiler Anne
Breivik. - Husker du da
serigrafi kom, spør hun.
I begynnelsen ble seri
grafi betraktet som en
produksjonsmetode for
reklamebyråers
plakatproduksjon. Nå er
serigrafi helt ut

"Fugler 41 -3" av Anl1e Breivik. Databilde avsluttet i mars 1990.

akseptert. Historien er
forøvrig fylt med motfo
restillinger til å ta i bruk
moderne hjelpemidler,
så om 10 år vil vi anta
gelig smile litt når vi
tenker tilbake på inn
vendingene mot bruk av
datamaskin som hjelpe
middel for bildende
kunstnere.
-Men husk, sier
Anne Breivik, du blir
ikke kunstner ved hjelp
aven datamaskin: - Du
har en blank skjerm. Det
er inne i deg at bildene
skapes. De skapes grad
vis i en modningspro
sess der elementer, for
mer flater, linjer og far
ger kommer på plass. En
modningsprosess der
mine egne følelser og
oppfatninger spiller en
helt avgjørende betyd
ning for resultatet.
Et naturlig tema
når du snakker med

ter kan få i inn og utland
ved å sponse en utstil
ling fra A til Å må da
være interessant?
Hun har et tett
program Anne Breivik. I
juni deltok hun med en
utstilling i forbindelse
med Festspillene i Nord
Trøndelag. Den samme
utstilling er deretter på
turne i Sverige, og sene
re på høsten skal utstil
lingen til Paris.
Anne Breivik er
fornøyd med sin Amiga
2000. Men hun ønsker
seg en større Amiga i
tillegg. Større datakraft
er nødvendig. Dessuten
ønsker hun seg en
skjerm med høyere
oppløsning, og godt pa
pir til skriveren, samt
farger som ikke bleker.
Kanskje en dialog mel
lom kunstnere og data
leverandører kan løse
dette problemet?

Anne Breivik er norske
kunstneres arbeidsbe
tingelser og økonomi.
Hun har vært opptatt av
det i mange år.
- De faste kostna
dene til atelier,
datautstyr, materialer,
reiser, produksjon og
salgs provisjoner er
høyere enn du tror, sier
Breivik. Mange kunstne
re sliter idag hardt med
økonomien.
Anne Breivik
plukker frem et budsjett
for en serie med databil
der hun nå planlegger.
Bare produksjon av et
bilde koster i London
mellom 5 og 10.000
kroner.
- Kanskje det er
på tide at norske kunst
nere tar opp kampen om
næringslivets
sponsorkroner, undrer
Anne Breivik. - Den ek
sponering norske bedrif
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-Jeg har aldri
hatt datamotstand, som
mennesker over 40 ofte
har, hevder Anne
Brei vik. -Jeg ser på en
datamaskin som en bil.
Det er et redskap som
bringer meg fremover.
Det er ikke nødvendig å
være dataekspert for å
kunne bruke en Amiga.
Anne Breivik er
ennå ikke fyllt 60. 58 år
gammel er hun i forkant
av utviklingen og ser
med spenning og glede
på årene som kommer.
Det er ikke mange
kunstnere som så be
visst og med et så åpent
sinn bruker datamaski
nen som hjelpemiddel.

SINTEF aktiv
Amiga
bruker

Forsker og sivilarkitekt
Kjetil Hoel, SINTEFs Ar
kitektur og byggteknikk,
forteller at avdelingen
gjennom 3 år har arbei
det med 3D-modellering
og visualisering og an
vendelse av teknologien
innen bygg- og
anleggsbransjen. Pro
sjektet er basert på bety
delig samarbeid med
bl.a. Commodore Com
puters Norge A/S. Av
delingen har 3-4 Amiga
maskiner og selv benyt
ter Hoel en Amiga 2000
utbygget til 2500
standard. Det er utfor
mingen av fremtidens
dataverktøy for arkitek
ter og ingeniører det
dreier seg om. Et viktig
element her vil være å
generere fotorealistiske
bilder på basis av tredi
mensjonale modeller av
bygninger. Visuell plan
presentasjon gjør at
man kommuniserer mer
forståelig og effektivt.
Viktige endringer kan
utføres tidlig i
planleggingsarbeidet. I
fremtidens planleg
gingssystem vil man ar
beide med en produkt
modell som tjener som
informasjonssen tral
gjennom hele byggets
levetid, både for
planlegging,
produksjon, forvaltning,
drift, og vedlikehold.
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Problemstilling:
Utvikle prototype
datasystem for design av
kjøkkenløsninger.
Mengdeberegne og
visualisere den endelige
løsningen.
Løsning:
Kjøkkenet designes med et
DAK-system. Geometrien
overføres til et Amiga
visualiseringssystem
hvor det genereres
høykvalitets bilder.
Utstyr:
Amiga for visualisering
Filmrecorder
Programvare:
.
Egenutviklet programvare,
Sculpt 40

Problemstilling:
Høykvalitets visualisering
av industri-produkter ved
hjelp av rimelig datautstyr.
Løsning:
Det syntetiske bildet
genereres på en Amiga
arbeidsstasjon. Bildet er
generert med 24-bits
bildeplan (16.7 mill. farger),
konvertert til Targaformat og
tatt ut på en fihnrecorder med
høy oppløsning.

Amiga
styrer hotell·
informasion

Programmet - InfoChan
nel- gjør det mulig å re
digere og sende meget
avanserte grafikk
budskap på TV-skjerm
via både hotell-anlegg

sekvens, der gjestene
orienteres om det totale
tilbudet i hotellet og
byen.
Systemet er bygget opp
omkring en AMIGA

og vanlig kabel-anlegg.
De har ha tt suksess med
produktet, ikke minst
grunnet en avtale med
Oslo Plaza. De ønsket en
profesjonell informa
sjonskanal de kunne
være bekjent av . .

2500, plassert i hotellets
Business Service Center.
Her utformes
sekvensene, før de sen
des videre til en AMIGA
2000 som står i hotellets
eget AV IlT-rom. Denne
maskinen er en ren
slave, som sørger for
videresending til hotel
lets eget TV-nett.

Digital Vision
A / S har utviklet
og leverer et
eget spesialpro
gram for
AMIGA.
De har hatt suk
sess med
produktet, ikke
minst grunnet
en avtale med
Oslo Plaza.

Utstyr:
Amiga arbeidsstasjon
Filmrecorder
Programvare:
Sculpt 40
Egenutviklet programvare
Konvertering til Targaformat

Problemstilling:
Visualisering av et
utbyggingsprosjekt med
300.000 m 2 bOli&er og
næringsbygg pa Skøyen i
Oslo.

Det 37 etasjer og 685
rom store Oslo Plaza er
skandinavias største
hotell. Hotellets ledelse
har fra lenge før åpnin
gen signalisert store am
bisjoner omkring kvali
tet - også når det gjelder
den informasjonen ho
tellet kan tilby sine
gjester. På kanal 1 på
hotellets TV-nett finnes
en egen informasjons

Løsning:
I dette prosjektet er det
benyttet utstyr både fra
Commodore, Intergraph og
Apple sammen men
programvare for å lage
fotosyntetiske bilder.
Geometrimodellene ble bygd
opp på PC og
arbeidsstasjoner.
Utstyr:
Amiga 2500 arbeidsstasjon
Program vare:
Sculpt Animate 40
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I løpet av sommeren har
hotellets egne ansatte
fått opplæring i bruk av
systemet - og de kan nå
selv kreere og styre sys
temene etter de behov
som til enhver tid
foreligger. Enkelt,
effektivt, smart og
effektfullt!

er: PRODUKTOVE RSIKT
PC
Commodore PC 30-111
Commodore PC 30-I11 er vår
største "hit" på skolemarked
et. Høy ytelse, god grafikk og
lite plasskrevende - dette er
årsaken til suksessen. Maski
nen egner seg spesielt til
tekstbehandling, regneark,
regnskapsrutiner og mindre
databaser. Til en meget for
nuftig pris gir Commodore
PC 30-I11 brukeren tilgang til
en profesjonell maskin - til
skolebruk, som PC i nettverk
eller som suppleringsmaskin
på hjemmekontoret.
Commodore PC 40-III
Kraftig prosessor og rask
harddisk sørger for .meget
god regnekapasitet i forhold
til konkurrentene i samme
prisklasse. Commodore PC
40-III har innebygget VGA
grafikk. Maskinen er spesielt
godt egnet til å kjøre moderne
grafikkbaserte bruker
grensesnitt.
Commodore PC 50-Il
Denne maskinen er bygget
rundt Intels 80386SX
prosessor. For en rimeligere
penge enn en ren 386-maskin,
kan man nå kjøre alt av eks
klusiv programvare tilegnet
386-teknologien. Bedre
skjermstøtte og utbyggings
muligheter skiller PC 50-Il fra
konkurrenter med tilsvarende
teknologi. Maskinen har en
utvidet VGA støtte kalt
SVGA. PC 50-Il er spesielt
velegnet som server i mindre
nettverk, eller som en kraftig
arbeidsstasjon.
Commodore PC 60-111
Denne 386-maskinen topper i
dag Commodores PCregister. En meget rask og
kraftig prosessor gjør den
spesielt egnet som arbeidssta
sjon i tyngre fagmiljøer, f.eks.
i forbindelse med DAK
applikasjoner - eller som ser
ver i større nettverk. Maski
nen kan bygges ut til å dekke
de fleste behov for datakraft
og funksjonalitet på PC-nivå.
PC 60-III leveres i et kabinett
beregnet på oppreist
gulvplassering.

AMIGA

utvidelsesposisjonene, kan
man kjøre MS-DOS program
vare på Amiga.

Commodore AMIGA
2000/2500/3000

Amiga-maskinen er Commo
dores bidrag til fremtidens
databrukere. Enkel bruk, stor
kraft og meget god tilgang til
profesjonelle programpakker
gir et moderne verktøy som
kan tilpasses den enkeltes va
ner og kreativitet. Maskinens
multitasking-system gjør at
man kan kjøre flere oppgaver
samtidig og at de samme
oppgavene tar kortere tid .
Maskinen er Commodores
inngang til fremtidens
MultiMedia-brukere, der lyd,
bilde og video samlet gir helt
nye og nærmest ubegrensede
muligheter for brukere på de
fleste fagområder. Amiga
3000 er den seneste utviklin
gen av AMIGA-konseptet.
Den er basert på en 32-bits
Motorola 68030-rosessor (16
eller 25 MHz) . Amiga 3000 le
veres med AmigaDos 2.0,
som er en kraftig oppdatering
av Commodores multitasking
vind usbaserte
brukergrensesnitt. Ved mon
tering av kort i en av

Følgende modeller finnes:
AMIGA 2000
68000, 1MB RAM,
lx880K disk
AMIGA 2000HD20
68000, 1MB RAM,
lx880K disk, 20MB harddisk
AMIGA 2000HD40
68000, 1MB RAM,
1x880K disk, 40MB harddisk
AMIGA 2500
68020/68881, 3MB RAM,
1x880K disk, 40MB harddisk
AMIGA 3000-16-40
68030/68881,16MHz,
2MB RAM, 40MB harddisk
AMIGA 3000-25-40
68030/68882, 25MHz,
2MB RAM, 40MB harddisk

Hiemmedata
C-64
Commodore 64 er hjemme
datamaskinen for
nybegynneren. Maskinen re
presenterer den største hjem
medatasuksessen noensinne 
både i Norge og ellers i
verden. Maskinen kan i dag
fremby verdens største utvalg
av programmer og
tilleggsutstyr. En god investe
ring og en god inngangsport
til dataverdenen.
Commdore Amiga 500
Amiga 500 har i løpet av få år
blitt den nye "allemanns
maskinen" i ungdomsmiljøer
og for familien. Meget enkel
bruk gjør at hele familien al
lerede fra første dag kan dra
nytte av et stort tilfang av av
anserte spill - og av
nytteprogrammer, som f.eks.
tekstbehandling (WordPerfeet!), databaseprogrammer, regneark og
opplæringsprogrammer.

AMIGA 3000-25-100
68030/68882,2SMHz,
2MB RAM, 100MB harddisk

C286-LT er her!
Commodore leverer laptop
I løpet av de siste årene har

markedet for bærbare PC
maskiner eksplodert. I Norge
har noen få leverandører delt
markedet, noe som har ført til
urealistisk høye priser og liten
grad av konkurranse. Det har
også blitt etablert en lagdeling,
der leverandørene av laptop
ikke samtidig er en veletablert
og stor leverandør av PC i det
ordinære markedet. Commodo
re har nå tatt konsekvensen av
dette - og på den store datames
sen på Sjølyst lanserte selskapet
en AT laptop-maskin.
Maskinen, som har fått navnet
C286-LT, er en rask, lett,
skjermsterk og fullt kompatibel
laptop. Når Commodore velger
286-markedet for sin første lap
top - et marked som i dag er
preget av sterkest konkurranse
- er det fordi behovet er størst
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nettopp her. C286-LT veier noe
over 3 kg. Den leveres med
20MB harddisk, en 3,5" floppydisk (1.44MB) og VGA-skjerm
(640x480/8 gråtoner). Maskinen
har en 80C286 prosessor, og
den leveres med 1MB RAM,
som kan utvides til 5MB med

2MB hukommelse. Maskinen
kan drives over nett eller via
batteri (2 timer).
Maskinen vil være leverings
klar fra norske forhandlere in
nen julehandelen setter inn
for alvor.

