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"Christian Rovsing A/S deltager irumprojekter og
fremstiller verdensomspændende
kommunikationsnetværk over land og via satellitter.
Den erfaring vi høster ved altid at være foran i
udviklingen og levere anerkendt dansk kvalitet
overfører vitilvore standardprodukter, og detnyeste er
vor CR7 Diplomat.
CR7 Diplomat er udviklet på vor fabrik i Ballerup
med det formål at give Dem en mikrodatamat med den
… nyeste teknologi indbygget og forberedt til den
teknologi der kommer.
Diplomaten giver Dem et værktøj til løsning af alle de
daglige tidsrøvende rutineopgaver og øger dermed
Deres effektivitet.
Diplomaten løser planlægnings- og budgetlægningsopgaver og udfører endvidere data- og
tekstbehandling med en styrke og alsidighed som hidtil
kun er set på store dataanlæg. Alt dette til trods vil De
finde investeringen forbløffende lav.

"Kompakt
Diplomatens elegante og kompakte design sikrer den
MIR en plads på Deres skrivebord og snart vil den være

" ligeså uundværlig som Deres telefon. Udover det

fritstående tastatur er alt samlet i ét kabinet. Dette

indeholder en justerbar refleksfri skærm, en kompakt
mikrocomputer (Z280A - 64 kRAM - CP/M), enkel eller
dobbelt mini floppy disk station, 5 Mbyte fast disk
(Winchester) option, samt tilslutning for printer og
MODEM.

Brugervenlighed

Elegance erikke blot for øjet! Diplomaten er
fremstillet med størst mulig brugervenlighed som mål.
Tastaturet er designet til optimal udnyttelse: lav højde,
separat numerisk felt, separate taster til flytning af
skærmens pilmarkering samt brugerdefinerede
funktionstaster. Dette nedsætter
fejltastningsmulighederne og tilfredsstiller dagens
ergonomiske krav.
Skærmens justerbarhed giver korrekt øjenkontakt til
den grønne tekst og standard programpakker sætter
Dem i stand til at løse opgaver med det samme.

Systemudvidelse

Diplomaten er naturligvis fremtidssikret. I takt med
behovet kan systemet af Diplomater udvides ved
tilkobling af X-Net- et højhastigheds lokalnetværk.
Dette kan give hver enkel Diplomat adgang til et
Winchester pladelagers store datamængder.
Diplomatens indbyggede kommunikationsfaciliteter
muliggør umiddelbar tilslutning til en lang række støre
dataanlæg (IBM, ICL, UNIVAC m.fl.). Dette giver
anvendelser som kun fantasien sætter grænser for.

Christian Rovsing A/S

Christian Rovsing A/S blev grundlagti 1963 oger
med mere end 1000 ansatte og en årlig vækstrate på op
mod 40% blandt de hurtigst ekspanderende
producenter af dataudstyr i Europa. Vi har afdelinger
flere steder i Danmark og endvidere i Storbritanien,

Christian Rovsing A/S København
Lautrupvang 2
2750 Ballerup
OA GS TIA
Telex: 35111 erdk
Telefax: (02) 65 43 73

USA, Canada, Holland og Spanien.

Viudvikler, producerer og markedsfører vore egne
mini- og mikrodatamater. Herunder en lang række
avancerede produkter indenfor datakommunikation,
administrativ EDB, kontorautomatisering, rumfart etc.

Vore produkter kendes og bruges verden over af såvel
private som offentlige virksomheder.
Kundesupport, service samt kursusvirksomhed er en
naturlig del af vort arbejde. Eksterne kurser arrangeres
på opfordring.
Vistår naturligvis til disposition med yderligere
oplysninger.

Christian RovsingA/S (Århus)

Klamsagervej 6

8230 Åbyhøj

Tlf: (06) 25 08 88

Christian Rovsing A/S (Herning)
Herning Centret
Merkurvej 104
7400 Herning
(07) 22 5522

Tekniske specifikationer
Justerbar arbejdsstation med 12” refleksfri skærm. Grønt karaktersæt på sort baggrund.
Ergonomisk korrekt, fritstående ”low profile” tastatur med numerisk felt og ekstra funktionstaster.
Enkel eller dobbel mini floppy disk station (kapacitet pr. station 1 Mbyte - uformatteret).
Optionelt 5 Mbyte Winchester og 1 Mbyte Floppy disk station.
CP/M version 2.2 styresystem.
AMHzZ80A CPU
64 Kbytearbejdslager.
2 serielle kommunikationskanaler - en til printer og en fuldt udbygget MODEM

kanal.
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