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UNI. TEKST ./ BASE 

teKst systeem en kaartenbak voor de Sharp MZ800 

(c) HCC Sharp MZ-GG november 1988 

Niets van deze uitgave oF soFtware mag op welKe wijze dan ooK worden 
gecopieerd. verspreid. uitgeleend oF worden opgenomen in 
bibliotheKen zonder vooraFgaande schriFtelijKe toestemming van de 
HCC Sharp MZ-GG. 

INLEIDING 

Na de goede ervaringen met de GG teKstverwerKer "OD-teKst" van 
Hans BeeKhuis kreeg ik vragen over een soortgelijK KaartenbaK 
programma. Een koppeling met deze tekstverwerKer werd op prijs 
gesteld~ Na lange tijd niets meer in Basic geprogrammeerd te hebben. 
ben iK begonnen om een kaartenbaK te maKen. 
Tijdens het maKen van de kaartenbak vond iK echter dat de Basic 
als taal nogel veel geheugen nodig heeFt bij gebruiK van arrays 
(tabellen). OoK een routine voor opslag op cassette, ODisK, RAM oF 
FDisK met de mogelijkheid om bestanden en teksten te mengen, bleeK 
in een aparte opzet niet helemaal zinvol. 
Daarnaast ontbreken er een aantal Funkties in de teKstverwerKer die 
handig zijn en was de verwerKings-snelheid te verbeteren. 
Door dit alles heb ik besloten om de teKstverwerker "OD-teKst" Ban 
te vullen met routines om alle bovengenoemde wensen te vervullen. 
Uiteraard schrijFt geen programmeur in dezelFde stijl zijn 
programma's als een ander en hoOP iK alleen maar dan mijn 
veranderingen Ban deze tekstverwerKer ooK verbeteringen zijn. 
In ieder geval wens iK u veel plezier toe met het gebruiK van dit 
programma dat ik voor verspreiding Ban de HCC Sharp MZ-GG gaF. 

Beschr i jy i ng 

Het programma "UNI TEKST/BASE bestaat uit vier delen: 

"UNI TEKST / BASEN. Een programma dat het toetsenbord van de 

computer omzet in een schrijFmechine toetsenbord. Verder 

initialiseert dit programma een aantal variabelen en geeFt de 

mogelijKheid de volgende programma's op te starten. 

"PRINT+DISK". Dit programme bevat de lees- en schrijFroutines. 

Verder verzorgt dit programme het printen. 

"TEKST". Met dit programme kunt u. met tal van extra FunKties, 

uw teKst invoeren. 

"KOLOM". Dit programma verzorgt de kaartenbaK-FunKties. 


De leatste drie programma's kunnen elKaar via een "balK-menu" op de 
bovenste regel op het beeldscherm oproepen. 

Deze soFtware is vooral geschreven om gebruiKt te worden op de MZ800 
voorzien van RAM-. QD- en/oF FD disko De programma's worden echter 
geleverd op een cassette. Dm de "UNI TEKST / BASE" uiteindelijk te 
gebruiKen wordt geadviseerd de programma's op deze disK op te nemen. 
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Na het starten van het programma middels RUN uUNI TEKST / BASEN en 
het invoeren van deFault device <welke disk bevat programma's) en 
tijd start u het programma uPR+DISKu. Oe menu's van de andere 
programma delen worden op de bovenste regel van het beeldscherm 
aFgedrukt na het indrukken van de Fl toets. Met de cursor toetsen 
m en 1:1 kiest u het gewenste subprogramma en start het door het 
indrukken van de CR toets. 
Over het algemeen geldt. dat de grijze toets boven de [CR] toets. 
gebruikt kan worden om uit een gekozen Funktie te komen. Oit in 
geval dat de "F"-toetsen niet meer ingelezen worden. 
Mocht, door welke reden dan ook. het programma onderbroken worden. 
dan kunt u vanuit Basic weer terug komen in het programma door de 
F5 toets in te drukken. Ook de tekst in het programma blijFt dan 
voor u beschikbaar. 

PR INT+DISK 

(C) HCC Shv-p ttZ-G6881231 

Menu PR+DISK 

LEES 	 Na keuze van de routine lees. kiest u eerst van welk 
extern geheugen <cassette oF disk) u een File wilt inlezen. 
Bij de keuze cassette wordt u gevraagd de PLAY knop van de 
recorder te bedienen. Bij de disk types krijgt u een 
directory waar u uit de BSO Files een keuze maakt. 

l' 	 Vervolgens wordt de tekst ingelezen. U kunt dit volgen op 
het beeldscherm. 

NB 	 Bij het lezen wO~9t het in het geheugen staande programma 
niet gewist. Hierdoor heeFt u de mogelijkheid om meerdere 
teksten aan elkaar te knopen. 

SCHRIJF 	 Eerst wordt gevraagd welk deel van de tekst u wilt weg
schrijven. Vervolgens geeFt u aan op welk extern geheugen 
en met welke naam u de tekst wilt wegschrijven. 
Hierna wordt de tekst gecomprimeerd; dwz de overbodige 
spaties worden verwijderd. Oit kunt u op het scherm volgen. 

NIEUW 	 Oit gebruikt u om de in het geheugen aanwezige tekst geheel 
te verwijderen. Omdat na het verwijderen. de tekst niet 
meer terug te krijgen iso wordt eerst om een bevestiging 
gevraagd van deze keuze. 

PRSET 	 Stelt de OEFAULTS van de printer in. Uit het aangeboden 
menu van instellingen wijzigt u de standaard door invoering 
vsn [J] oF [N]. 
U verlast deze routine door met de cursor omhoog te gssn 
tot boven het menu. 

PROUT 	 Drukt de tekst aF op de printer. Net zoals bij het weg 
schrijven voert u in welk deel van de tekst u wilt 
aFdrukken. Daarna geeFt u op hoeveel regelaFstand u wilt 
gebruiken (standaard 36. bv. 27 is regels ssn elkaar) . 
Oe tekstverwerker houdt zelF de eerste positie per regel 
vrij voor printer controle tekens. Deze zijn : 
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een nieuwe pagina op de printer 
een halve regelopvoer 

- printer OP superscript, zonder regelopvoer 
- printer op subscript. zonder regelopvoer 
- printer op dubbelbreed, zonder regelopvoer 
- onderstrepen van teKst, zonder regelopvoer 
- diK druKKen van teKst, zonder regelopvoer 
- normaal drukken van teKst. zonder regelopvoer 
- automatisch oproepen van het programma TEKST. 

KOLOM Hiermee roept u het subprogramma 
KaartenbaK ~unKties uitvoert. 

KOLOM aan welKe de 

TEKST Deze Keuze voert naar het subprogramma TEKST. 
u met teKstverwerKings ~unKties uw teKst 
invoeren. 

Hiermee Kunt 
/ KaartenbaK 

Menu TEKST 

PR+D Het aanroepen van het subprogramma 
om teKst te lezen. schrijven o~ te 

PR+DISK. 
printen. 

Dit gebruiKt u 

TABUL Het instellen van de tabulatie posities (tab's) die u 
gebruiKt om op vaste plaatsen in te springen o~ om Kolommen 
te de~inieren voor de KaartenbaK. 
Met de DEL-toets ver~~jdert u de oude tab-posities. 
Vervolgens plaatst u de cursor op een gewenste positie voor 
een tab en voert deze in met de INST-toets. 
Er zijn acht posities mogelijK. 

KOLOM Hierme roept u het subprogramma 
baK ~unkties uitvoert. 

KOLOM Ban welKe de Kaarten

BREED Om de uiterste grens van 
gebruiKt u deze ~unKtie . 

de rechter Kantlijn in te stellen 

COpy Soms 
dige 

is het handing 
beeldscherm a~ 

om 
te 

alleen de 
druKKen. 

teKstinhoud van 
Hiervoor gebruiKt 

het gel
u COPY. 

TEKST Deze Keuze zorgt 
TEKST bl ij~t. 

ervoor dat u in het geKozen programma 

UNI kololD 

(C) HCC Shirp 12-v68S1n1 

Ujtleg Kot OM 

U start met het programma KOLOM door. net als bij het programma 
PR+DISK de menu keuze SCHRIJF en PROUT, aan te geven welK deel van 
de teKst u als bestand aanmerkt. Oe indeling is: 

een regel is een record; 
een tab positie is een rubrieK o~wel Kolom. 

Voor het gebruiK van KOLOM dient u dus, met het programma TEKST, te 
bepalen vana~ welKe regel tot welKe regel het bestand geldt. en u 
dient middels TABUL de tab posities in te stellen. 
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lJil kolon 

Vat\af SS ,tot 88 

Meny KOLOM 

ZOEK 	 Eerst Krijgt u in een balK de eerste regel van het Kaarten
baK bestand op het scherm. U seleKteert met behulp van de 
cursor ~ en ~ de gewenste Kolom. 
Vervolgens geeFt u teKens op waarnaar in de geKozen Kolom 
gezocht moet worden. Het programma toont vervolgens alle 
regels waarin deze teKens voorKomen met het regelnummer. 
Tussentijds Kunt u het zoeKen pauzeren met de BREAK toets 
en stoppen met de lege toets. 

Zoek~ in kolOil +- Of -+ ) 

___ Janker Postllll'g 15 3381 HK 798228 J 35,--

Zoek~ naar : 	 IHar 
Rpgel SS 
!iarce I Janker Postllll'g 15 3381 HK 798228 J 35,--

Rpgel 69 
!iartijn Laatste Yonde llaan 2 338S ZH 818381 J 17,58 

Einde zoek~ 

SORT 	 Net als bij ZOEK seleKteert u de Kolom welKe gesorteerd 
moet worden. Het sorteren wordt zichtbaar gemaaKt door het 
aFdruKKen van puntjes om Kenbaar te maKen hoe vaaK het 
geheie bestand werd aFgewerKt. 

NB 	 Het sorteren geschiedt op Sharp ASCII volgorde. Dit houdt 
indat de Kleine letters niet op alFabetische volgorde 
staan. Moet wel op alFabet gesorteerd worden, gebruiK dan 
hoof'dletters. 

Sorter~ op welke kolOil ( +- Of -+ ) 

___ 888612 H 19,-

TEL - OP 	 Net als bij de voorgaande routines seleKteert u weer een 
Kolom, alleen nu de Kolom welKe opgeteld moet worden. 
Na deze Keuze geef't u aan welK teKen is gebruiKt als 
af'scheiding tussen integer en FraKtie (decimaal). Behalve 
dit speciale teKen (meestal een • oF een . ) worden alleen 
cijf'ers geteld. Op het beeldscherm ziet u welKe cijFers de 
computer uiteindelijK heef't gevonden en het totaal . 

~ lllaarden optell~ uan kolOll ( +- oT -+ ) 

Rosanne Hoeven storastr 1 3381 S6 888612 H _ 
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WIJZIG 

STICK 

TEKST 

PR+D 

!leIk teken is de scheiding integer/dfl:illlul ? , 

18 35 15 28 22.5 28 25 15 
38 17.5 25 22.5 28 15 25 35 
28 15 18 14.5 48 32.5 18 25 
38 17.5 

Alle leestekens behalve decimaal punt zijn verwijderd. 
Alle kolOlllllefl opgeteld geeft als wurde : 567 

Met deze routine Kunt u de gehele KaartenbaK opnieuw 
indelen. U Kunt de volgorde tussen de verschiliende 
Kolommen wijzigen en geheie Kolommen verwijderen. 
DenK eraan dat na gebruiK van deze routine ooK met TEKST de 
tab posities opnieuw moeten worden ingesteld. 

Een van de meest gebruiKte FunKties uit een KaartenbaK 
programma is het maKen van sticKers. 
Deze routine gaat uit van standaard (dezelFde maat als die 
de GG gebruiKt) sticKers. I.e. 8 regels met 30 teKens per 
sticKer. 1 regel tussenruimte per sticKer. 
Naast de inFormatie op de sticKer uit het bestand, Kunt u 
op de sticKer ooK nog andere teKst laten aFdruKKen. die dan 
OP iedere sticKer het zelFde iso 

Stickers printen (stickers lnet 8 regels a 38 tekens). 

___ 798228 J 35,-l1arcel Jonker PostIlleg 15 

Aan dl> ouders van I 
l1arcl> I Jonker 

~~~t~ 1~arpsJd I... 

Deze Keuze brengt u weer terug bij de teKstverwerKings 
FunKties (inclusieF tab instellingen) . 

veij 1511 tjjdve~ IIIOde.....HORHdoornaalll HAti IIU TB 4.5....... ---'_

Binnen de tl'lCst. er IS "et .leideT uan ik> r ...... s ""..,.,.,~

genot'llde tekens op de HrSU positil> van de regel IIOgelijk 0lIl 

speciale frities aan de printer QP U dra9@t'l. ~ deze frities 

is het IIIOgl'lijk de volgende verschillende letter types op een ~l 


krijgen • 
•Dik, 

onderstreept. 
super- en subscript, 

-+ dubbe I brH'd.• en 

Door diverse kontlinaties, kunt U IIl't deze ~I ijkheden uw tekst 
t 3 
~ 2 
aank leden. Water wordt in het wrvolg H 0 en 1888 is 1.18 • 

De versch i Hendl' pr inter funkt ies wrden in het progra..adl'e1 

Tenslotte start u met PR+D weer de routine waarmee geheie 
lijsten oF teKsten ZlJn te printen en het bestand Kan 
worden gelezen oF geschreven. 
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Behalve de FunKtie's in de menu balK heeFt de tel<.stverwerl<.er "TEKST" 
nog vele andere Funl<.ties. Alle Funl<.ties zijn onder z.g. "control 
codes" uitgevoerd. Deze roept u aan door de control code tegelijK 
met de CTRL toets in te d~l<.en. Oe meest gebruiKte FunKties vind u 
ooK onder de grijze toetsen van de MZ800. 

# CTRL grijze toets FunI<.tie 
1 A F 1 geeFt menu balK 
2 B F 2 I<.euze beeldscherm pagina 
3 0 cursor 0 cursor naar beneden 
4 R cursorD cursor naar boven 
5 S cursor CI cursor naar rechts 
6 T cursor CI cursor naar linl<.s 
7 \. F 3 cursor naar home positie 
8 J F 4 cursor naar einde van de regel 
9 Z CTRL + Z cursor naar einde van de teKst 

10 M CR cursor naar begin volgende regel 
11 I TAB cursor naar de volgende tab positie 
12 P DEL teKen verwijderen 
13 X INST tussenvoeg mode aan (cursor I<.nippert niet) 
14 Y ALPHA tussenvoeg mode uit 
15 E SHIFT + ALPHA hooFdletters aan/uit (mode CAPS/NORM) 
16 U SHIFT + INST instellen linKer Kantlijn (op cursor) 
17 V SHIFT + DEL instelling linKer I<.antlijn verwijderen 
18 C F 6 (shiFt/F1) BLOK copieren van regels tel<.st 
19 D F 7 (shiFt/F2) BLOK regel verwijderen 
20 F F 8 (shiFt/F3) BLOK lege regels tussenvoegen 
21 G F 9 (shiFt/F4) aan elKaar plaKKen van twee regels 
22 K F10 (shiFt/F5) splitsen van een regel op cursor positie 
23 [ CTRL + [ verwijderen van extra spaties 
24 ] CTRL + ] uitlijnen van een regel 
25 CTRL + 1 centreren van een regel 
26 F 5 naar balK menu 

In andere volgorde is dit: 

14 
10 

9 
23 
24 
25 
12 

1 
2 
7 
8 

26 
18 
19 
20 
21 
22 
13 
15 
17 
16 
11 

5 
6 
3 
4 

y 

M 
Z 
[ 
] 

P 
A 


B 

\. 
J 

C 
o 
F 
G 
K 
X 
E 
V 
U 
I 
S 
T 
o 
R 

ALPHA 
CR 
CTRL + Z 
CTRL + [ 
CTRL + ] 
CTRL + 1
DEL 
F 1 
F 2 
F 3 
F 4 
F 5 
F 6 (shiFt/Fl) 
F 7 (shiFt/F2) 
F 8 (shiFt/F3) 
F 9 (shiFt/F4) 
F10 (shiFt/F5) 
INST 
SHIFT + ALPHA 
SHIFT + DEL 
SHIFT + INST 
TAB 
cursor m 
cursor CI 
cursor D 
cursor D 

tussenvoeg mode uit 
cursor naar begin volgende regel 
cursor naar einde van de teKst 
verwijderen van extra spaties 
uitlijnen van een regel 
centreren van een regel 
teKen verwijderen 
geeFt menu balK 
Keuze beeldscherm pagina 
cursor naar home positie 
cursor naar einde van de regel 
naar balK menu 
BLOK copieren van regels teKst 
BLOK regel verwijderen 
BLOK lege regels tussenvoegen 
aan elKaar plaKKen van twee regels 
splitsen van een regel op cursor positie 
tussenvoeg mode aan (cursor Knippert niet) 
hooFdletters aan/uit (mode CAPS/NORM) 
instelling linKer Kantlijn verwijderen 
instellen linKer Kantlijn (op cursor) 
cursor naar de volgende tab positie 
cursor naar rechts 
cursor naar linKs 
cursor naer beneden 
cursor near boven 
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Het gebruil<. 

Binnen de tel<.stverwerl<.er is het door middel van de reeds eerder 
genoemde tel<.ens OP de eerste positie van de regel mogelijl<., om 
speciale Funl<.ties aan de printer OP te dragen. Door deze Funl<.ties 
is het mogelijl<. de volgende verschillende letter types op een regel 
te I<.rijgen. 
Oil<., onderstreept "1'""'10 ......b.Cl_ SO'C. en d,--,bb~.l.. b,.....~~c:::J_ 

Door diverse I<.ombinaties, I<.unt u met deze mogelijl<.heden uw tel<.st 
aanl<.leden. Water wordt in het vervolg H2 0 en 1000 is 1. 103 

• 

Oe verschiliende printer Funl<.ties worden in het programmadeel 
PR+DISK gegenereerd. Hiervoor zijn een aantal codes ingevoerd well<.e 
voldoen op de meeste printers. Voor geval dat deze codes niet 
aans l uiten op de door u gebruil<.te printer volgen hier deze codes met 
hun betel<.e n i s . 
CHR$ (12) Form Feed pagina doorvoer 
CHR$ (14) double width (CR =oFF) dubbele breedte tel<.ens 
CHR$ (15) condensed on halve breedte tel<.ens 
CHR$ (18) condensed oFF halve breedte tel<.ens uit 
CHR$ (27,45,0) underline oFF onderstrepen 
CHR$ (27,45, 1) underline on onderstrepen uit 
CHR$(27,51,P) line Feed P/216" regeldoorvoer P/216" 
CHR$(27,56) paper out detection oFF geen papier detel<.tie 
CHR$(27,57) paper out detection on geen papier detel<.tie uit 
CHRS(27,69) bold on dil<. gedrul<.te tel<.ens 
CHR$(27,70) bold oFF dil<. gedrul<.te tel<.ens uit 
CHR$ (27,71) double stril<.e on twee maal printen 
CHR$(27,72) double stril<.e oFF twee maal printen uit 
CHR$(27,77) elite on iets smalle tel<.ens 
CHR$ (27,78, 8) sl<.ip 8 bot tom lines 8 regels bij einde pagina 
CHRS(27.79) sl<.ip bottom lines oFF einde pagina door printen 
CHR$(27, 80) elite oFF iets smalle tel<.ens uit 
CHR$(27,83,0) superscript on halve hoogte tel<.ens boven 
CHR$ (27,83, 1) subscript on halve hoogte tel<.ens onder 
CHR$(27,84) super- subscript oFF halve hoogte tel<.ens uit. 

Als voorbeeld voor het programmadee! KOLOM het volgende bestand. 
Voor een school wordt voor de administratie een bestand bijgehouden 
van de I<.inderen. Het bestand wordt gebruil<.t om naar de I<.inderen 
brieven te I<.unnen sturen (mailen met behu!p van sticl<.ers), jongens 
en meisjes te selel<.teren, reeds ontvangen schoolgeld te registreren 
en om een verjaardagenlijst te mal<.en. 

Rosanne Hoeven Stormstr 1 3301 SG 800612 M 10, -
Marcel Jonl<.er Postweg 15 3301 HK 790220 J 35,--
Jeroen Munster Kapelweg 8c 3302 HK 810507 J 15,--
Yba Rombouts Dollarstr 181 3308 SJ 801202 J 20,-
Stephan Winter Vogelweide 31 3302 TJ 801030 J 22,50 
Joost Mouril<. Parallelweg 18 3304 TP 810225 J 20,-
Karen Egger Westerlaan 19 3301 PJ 810116 M 25,--
Robin de Ridder Verdiweg 45 3307 EB 801121 M 15,--
Wendy Arts Lijsterbes 46 3306 AC 800725 M 30,--
Lindy Prins PijperhoF 182 3304 LA 790924 M 17,50 
Peter Adams de Barl<. 62 3302 RE 800411 .J 25 
.Joyce Pijpers Stationsstr 8 3301 VD 801103 M 22,50 
Ernst Hagen Oude Haven 21 3308 XC 810305 J 20,--
Danielle Magito Heideweg 31c 3306 TR 781129 M 15,--
Michiel Rietdel<.l<.er Tuinstr 32 3301 HN 780828 .J 25, - -
Ronnie Bal<.l<.er Havenstr 48 3307 SK 800731 J 35,-
Karin Keulen Plasweg 37 3308 AT 800505 M 20,-
Daniel de Zwart Ereprijs 40 3301 HV 800201 J 15, - -
Rowan GraaF Koninginneweg 71 3306 VJ 801020 J 10,-
Paul de Muis Veenbes 6 3302 ZG 800817 .J 14,50 
Anne van Sloten Eil<.enlaan 35 3303 EL 800430 M 40, -
Michael Zijlstra Brinl<.weg 6 3305 BN 781008 .J 32,50 

7 

http:CHRS(27.79
http:gedrul<.te
http:gedrul<.te
http:gebruil<.te
http:tel<.stverwerl<.er


Lion 
Miranda 

Scheper 
Via 

DeKenlaan 10 
HendriKlaen 17 

3307 PW 
3308 HH 

800309 
800919 

J 
M 

10.-
25.-

Daniel Doornen S.Stevin 14 3306 LD 790820 J 30.--
Martijn Laatate Vondellaan 2 3305 ZM 810301 J 17.50 

Voor de Kolom FunKties moet eerat uit bovenstaand teKstgedeelte 
det deel worden genomen, dat het eigenlijKe bestand is. Oearvoor 
Kiest u eerat in het progremmedeel TEKST de FunKtie TABUL. U haalt 
met de DEL-toets de ingestelde teb-posities weg. pleatst 
echtereenvolgens de cursor op de positie 10 (echternaeM). 22 
(adres), 39 (postcode), 49 (geboortejear), 51 (verjeerdeg). 57 
(gesIecht). 59 (schoolgeld) en 69 leeg. Op elK ven deze posities zet 
u met behulp van de INST-toets een TAB. Oe juiste positie Kunt u 
rechts-onder op het scherm controleren. 

Vervolgens loopt u de teKst door, regel voor regel ",et de 
cursor ["], en u ziet, ooK weer rechts-onder op het scherm, det het 
bestend steet ven regel 55 tot regel 80. 

Den pes Kiest u ven het balK-menu [F1] optie KOLON. Eerst vult 
u in dit deel-programme in, ven welKe tot welKe regel het gewenste 
bestend staat (resp. 55 en 80). 

Voor meilingen Ken eerst worden gesorteerd op postcode. U Kiest 
hiervoor uit het belK-menu de optie SORT. Uit de nu ontstene nieuwe 
belK Kiest u met de cursor toetsen de postcode (3301 SG) en u druKt 
op [CR]. Door de punten die nu op het scherm Ko.en ziet u det het 
bestand gesorteerd word. Ne het sorteren (u Kunt het gesorteerde 
bestand beKijKen met het progremma TEKST). Kiest u optie STICK. 
U Krijgt nu een lege sticKer op het scherm met een belK met de 
bovenste bestand regel. Moet een brieF neer de ouders, dan typt u op 
de bovenste regel "Aan de ouders ven" en u geet met de cursor een 
regel omlee9. Op deze regel Kiest u echtereenvolgens uit de belK de 
voornaem en echterneem. Hierne gaat u weer met de cursor een regel 
omlaag. Op deze regel Kiest u uit de belK het adres. Op de volgende 
regel Kiest u de postcode en vult dit een met de pleetsnaem 
(Sherpstad>. Dit Kunt u doen omdet elle Kinderen uit deze stad 
Komen. Oe overige sticKer regels slaet u over door verder ",et de 
cursor neer beneden te gean. Eventuele Foute~ op een regel Kunt u 
verbeteren door met de DEL-toets de betreFFende regel leeg te meKen. 
Zodra u met de cursor de sticKer verleet (DoFD>, begint de printer 
met het maKen van de sticKers. 

Het seleKteren van jongens en meisjes is heel eenvoudig. Met de 
routine SORT wijst u nu op Kolom J oF M aan. Na het sorteren heeFt u 
de jongens en ~eisjes geseleKteerd. 

Voor het teIlen ven het reeds ontvangen schoolgeld Ken de 
routine TELOP gebruiKt worden. U wijst nu in de belK de Kolom een 
met het schoolgeld. Na deze Keuze wordt de eFscheiding gevreegd 
tussen integer en decimaal (FraKtie). In het voorbeeld bestand is 
dit de Komma (,>. Vervolgens ziet u de bedragen van het bestend 
echterelKaar op het scherm Komen. Hier is teKst omgezet naar waarde. 
Daarna Komt op het scherm de som van el deze getallen nl 567,--. 

Om een verjaerdegslijst te maKen sorteren we op de Kolom van de 
verjaerdag. De gebruiKte wijze ven detum-notitie (de manier waerop 
de datum is opgeschreven). is nodig omdat het eigenlijKe sorteren op 
wearde gebeurt. Om de verjeardegslijst zelF te maKen hebben we maar 
een deel van dit bestand nodig. Bij het meKen van deze lijst geat 
het oorspronKelijKe bestand verloren. Als men dit bestand nog nodig 
heeFt verdient het eanbeveling dit eerst weg te schrijven. 
Vervolgens Kiest u WIJZIG. Alweer vind u de bovenste regel ven het 
bestand in een belK als oude samenstelling. De regel met de nieuwe 
samenstelling is leeg. U Kiest uit het oude bestand met de cursor(m oF D> in de samenstelling ven het nieuwe bestand. Voor de 
verjeerdagslijst is dit de voor- en achternaam, de geboortedetum 
en jaar. De lijst wordt vervolgens in het programmadeel PR+DISK met 
de routine PROUT gemeaKt. 
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