Tomas Ohlin ar sekreterare i lnformationsteknolo g iutred ningen. Den har ti ll uppgift att
granska datavisionens mojlighete r och begran sningar ur en rad aspekter. Till dem hor
marknadsforing .

Datorer
fOr hemmabruk
TOMAS OHLIN

Ska vi ta den har resan till Tunisien.
eller kanske syd-Italien blir bii.ttre? Fa
se. kostnad och hotell typ, a vresetid,
tryck pa knappen till vanster och sen
tva ganger pa den gula knappen . Jaha.
2 I 00 kr fo r oss beida. Det var battre an
det forra forslaget. OK. gron knapp. sa
dar. resan ar bokad . '"Du har biljetterna
pa posten inom en vecka". jasa . ja det
far vi val noja oss med .
Morgondagens
kontakt
mellan
konsument och producent gar pa data.
sags det. Datavision. ar det science
fiction? Nagot for vara barnbarn. narmast? Narkontakt av sjunde graden
Det finns manga som inte anser det . Vi
star infor en informationsutveckling
som ror oorjan av 1980-talet - och
ime nasta sekel.

Hemterminalen
Hur ser denna informationskontakt ut
- sett ur konsumentens synvinkel? Lat
oss ta en titt pa apparatsidan forst.
Hemterminalen.
Detar alltsa fraga om att erbjuda den
potentiella konsumemen kontakt redan
i hemmi ljo. Eller pa jobbet. Har
anvands telefonnatet och den vanliga
TV -apparaten for att overfbra info rmation ti ll - oc h inte minst- fra n de
ensk.ilda hemmen. Mottagarutrustningen omfattar ocksa en liten ti llsats
till TV -apparaten . en teckendosa . samt
en kopplingssladd till telefonen . Man
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kan tanka sig att en sarskild telefonmottagare sa smaningom byggs in i
TV -apparaten. Da blir hanteringen
betydligt enklare.
Datavision ar ett decentralt medium i
och med att ~ndningar kan ske fran
manga olika intressenter. Vern som
heist. som har mojlighet anskaffa eller
hyra in sig pa en lamplig minidator och
formulera sina budskap tekniskt riktigt.
kan vara med och sanda .
En sadan dator kostar i inkop ca I
Mkr. men rnanga kan dela den kostnaden. Programvaran kommer dartill och
ar lite svarare att fa grepp om . Formodligen kommer man att sarnsas om srna
datacentraler. dar programmen halls
allmant tillgangliga. fOr vern som heist.

Sa

fungerar det

En normal kontakt med datavisionen
bbrjar med att man pa telefonen ringer
upp den ~ndare (datacentral) som man
onskar fa kontakt med . Efter svarston
kopplar man in TV -apparaten och
ide ntifierar sig med hjalp av den Iilla
teckendosan- ratt mottagare rnaste ju
fa betala i efl.erhand . En meny-lista
(mat<;edel) visar sig dci pa TV-rutan. och
genom att valja lampligt nummer pa
teckendosan kan man enkelt "bladdra"
fram den information man onskar.
Man va ljer ett av kanske tio alternativ .
Om det bara ar fraga om text . kommer
sidan fram omedelbart. medan varje

stillbild kraver att man vantar nagot
tiotal sekunder fo r att hela bilden ska
hinna fram . Efter tre manuella val har
man bl.ii ddrat sig fram genom I 000
sidor. Effektivt!
En nagot mer avancerad version av
systemet anvander a1 fabetiska tangentbard i stallet fo r de srna numeriska
teckendosorna . Just som pa en skrivmaskin . TV -apparaten kom mer dci att
likna en bi ldskarrnsterminal. Med den
mojligheten kan man skriva in betydligt
mer flexibla fragor. t ex till ett sandarprogram av typen ··lexikon'" (""Nar dog
Karl XII ?") och dci fa mer logiskt
kompletta svar. Man kan ocksa sanda
meddelanden mellan TV -mottagarna.
elektronisk post har det kallats. eller
hemifran deltaga i "telekonferenser"
med avl.iigsna personer som via
datorns lagringsminne- svarar nar de
sjalva har tid och mojlighet. Sadana
al fabetiska teckenbordstillsatser kommer vardera kosta nagra hundralappar
extra. Inledningsvis kan man komma
ganska lcingt med de srna numeriska
teckendosorna.

Varierat utbud
Det ar rirnligt att rnanga sorters information bjuds ut i detta nya medi um.
Man kan tanka sig varuupplysning. utbildni ng, sjukva rdsinformation. konsumentinformation. kommunal information och myc ket annat. Privata
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intresseorganisationer. foretag m m
kommer att kunna bjuda ut sina varor
och tjanster , samtidigt som de kan
erbjuda
underhallning. bredkultur.
kortnyheter och mycket annat.
Man ger hiir i forsta hand konsumenten en chans att valja sjalv . Men
uppenbarligen
rruiste
marknadsinforrnation med i systemet for att definiera . konsumtionens mojligheter.

l\1arknadsforaren
far en ny medarbetare
:vlarknadsforaren far i datavisionen en
enkel medarbetare som kan ge svar pa
rnanga kanske knepiga fragor . Marknadsdatabaser kan bli enkelt tillgangliga, med upplysningar om speciella rnarknadsforhallanden . restriktioner, finansiel la sarforhallanden etc.
MARKNADEN II /78

Efterfragan pa sadan information kommer med sakerhet att motivera ett
utbud.
En sarskilt spannande och ny mojlighet fOr rnarknadsforaren upptrader i
och med att snabba och omedelbara
marknads unders6kningar blir mojliga.
:vlan kan med datavision enkelt stalla
fragor och fa direkta svar av potentiella
konsumenter. Skulle du vilja ha gul tub
eller rod'> Tryck pa kn appen' 7 3 procent rod jaha. Denna mbjlighet till
direktkontakt med marknaden . eller
delar darav. ar ut o mordentligt spannande . En ny metodik fo r kontakt kan
utbilda sig. en intensivare samverkan
mellan kopare och saljare.

Nar och om . . .
Nar kommer nu sadana tulipanarosor?

A lla dessa ting ska bli fore mal for
planering - en statlig utredning har
just tillsatts. Informationsteknologiutredningen ska betrakta datavisionens
mojligheter och begransningar ur en
rad aspekter. och dar rnarknadsforing
bara ar en bland rruinga tillampningar.
Om derta nya medium kan motiveras
ekonomiskt ,
socialt.
mediernassigt
m m , sa kan det bli aktuellt tamligen
snart pa 80-talet. Televerket bedriver
tekniska fbrsok redan . Manga andra intressenter hiller pa att upptacka mediets
potentiellt stora betydelse.
Men negativa roster hors ocksa . Blir
vi i ytterligare grad fja ttrade i llinsstolen
framfbr TV -n? Enkelriktas vi i var
konsumtio n av nyheter. varor och
tjanster? Bli r vi alltmer mansk.ligt
isolerade fran varandra'> Mycket finns
att fundera pa. och overvaga. innan vi
nar fram till den verk.liga hemmamarknaden .
D

43

