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DataBoard

DS90 från Dataindustrier är den första svenskutvecklade supermikrodatorn.
Det finns tre nyckelord som enkelt beskriver nya
DS90: standardiseringen, kompatibiliteten och fleranvändarkonceptet
Standardiseringen innebär att en mängd program
vara redan finns tillgänglig till DS90.
Kompatibiliteten innebär att tidigare produkter från
Dataindustrier kan användas tillsammans med DS90.
Därmed representerar DS90 ett helt nytt system
tänkande som tillvaratar redan gjorda investeringar. På
samma gång som det tillåter vidareutveckling och
framtida utbyggnad.
D S90 - ett brett utbud
av programvaror

Redan idag har man tillgång till ett stort utbud av
programvaror t ex: professionell ordbehandling
(Lex68), kalkylering, programspråken Basic III, Pascal,
Fortran, APL, C och Assembler, relationsdatabasen
Mimer, samt ytterligare ett antal kraftfulla hjälpmedel
för systemutveckling.
Operativsystemet är D-NIX som har utvecklats av
Dataindustrier. D-NIX är kompatibelt med UNIX, vilket
är på god väg att bli standard för 16/32 bitars datorer
som tex DS90.
System D S90 gör ABC datorerna
till allterminaler

ABC serien, som är utvecklad av Dataindustrier
i samarbete med Luxor, är Sveriges mest använda
mikrodatorer. En ABC dator som används tillsam

mans med DS90 får tredubbelt värde:
□ Som terminal till DS90.
□ Som lokal arbetsstation med ABC programvara
och tillgång till DS90 massminne och skrivare.
□ Som terminal till en annan dator via protokoll som
IBM 3270 SNA/SDLC, 3770, Univac UTS400, etc.
Kort sagt, tre steg närmare en decentraliserad allterminalsfilosofi.
Persondatorerna ansluts antingen direkt till DS90
eller via det lokala nätverket D-NET. Även vanliga ter
minaler (VT100, ADM3A) kan anslutas till DS90.
DS90 är en framtidssäker svensk produkt

Den långa raden av datorer från Dataindustrier ABC80, ABC800, ABC802, ABC806, Facit DTC I, Facit
DTCII och DataBoard - har alla utvecklats för att vara
framtidssäkra produkter.
Nya DS90 är en logisk fortsättning på denna tradi
tion. Genom DS90 kan produkterna utföra nya arbets
uppgifter samt få en helt ny funktionell dimension.
Detta tillsammans med standardisering och svensk ut
veckling gör DS90 till en klok investering för såväl
administrativa som industriella tillämpningar.
Vi har mycket mer att berätta. Ring eller skriv så
skickar vi fullständig information om nya DS90.
Eller hälsa på oss på DATAKRAFT i Malmö den
18- 22 september. Vi finns i monter 357.
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