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Den mognad i umglinge med
den nya kontorstek.niken som
vi iindA redan kan notera pA
mAnga bill, Ieder till berii.t·tigade anvandarkrav pA allt
tillgangligare utrustningar och
program. Har pAgAr nara kontakt med bAde tek.nisk 'och social forskning. Svensk industri
ocb svenska hi:igskolor och
universitet bar en hOg bered-·
skap vad avser bevakning av
bl. a. kontorssystemens ergonomiska effekter i vid bemarkelse. Detta ir ett av v!ra
klin.netecken · intemationellt,·
att svenska exportprodukte(
for bl. a. kontor ofta ar sarskilt
manniskovii.nliga. Det ar fundamental! att vi hAiler fast vid
detta framover - vi bar smA
chanser att konkurrera intemationellt med rena stapelvaror i massfabrikation . .

Thomas Ohlin
hastighet50v.erf0ring. Man kan
tanka sig flera tillli.mpningar
for s!dana nat - annat lin det
i och fOr sig vardefulla med att
ge Sveriges RBdio ko.IIhrrrens
kring TV. Konferens-1;"V. ltr
exempel p~ s!dant som krAver
bredband, ultrasnabb taximil

likasA.

Alit viktigare
programvaror

dag levereras med meddelandesysteni .. De bAiler pA att fmna sin plats i mAnga furetag
dlir nara llOg envar av personalen bar sin egen datatermi-
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Tiden frami:iver vhtar man
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sig numera att 9jalva ~- - - ~ Je 'm~ ·o ver stora
v&.rorna kan komm.a • sa- ·
avstatli ·.
dardiseras till typ och imieli!ll
- att ge ,.r efms till tidi,gare
material
Vad som avgi:ir uvandbar_ tm R;rslagsl Ador
heten I de olika ti'l'll!mpltingama ar da kvaliteten pa pro_ att ge afltfler personer
gramvaroina.
chans att gfua sin rost .
En okad grad av anv.andaran'h:Oro m. m.
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passning ir tydlig i. da:gcns · S~~ ·ti$iiga praktiska erprogramvaror. Ofta 'tar ma•
~- /!V -s'Adana system
da hjalp av sarskilt lWOOceraee 1 fiM~:if.Qn:taad. De har en rad
interna programslin~ ~ -; ~- -m~ · ~ eff~k~er,
ste~e~ t. _ex. ~ed lilrimer~~~- ~ :~ea rena effektivtse~
artiflcteU ~telligellS. Det .~ riR~m.rse.rbetet.
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. .
. · .
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·
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vereras redan till m!nga k.onde kaJ1 samverka, bade Iokalt
och mtentatioDellt. Man kan
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namnas Xerox Star oclt Af'Ple
.a.nta sig att detta blir mojligt
omaA:sra
Lisa.Dessa anses vara exttemt
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Mef.:mift$1dig teknik
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Systemansvaret
De
kommunikationssystem
som alltmer frekvent introdu- ,
ceras pA vAra kontor och · pA .
andra hAll i samhallslivet,
kommer att formedla alit viktigare information. Situat!onen liknar den dA telefonen mtroducerades. Dagen.s nya system integreras dock annu djupare hos manniskorna. Vi blir
beroende av de nya hjiHpmedlen. Det ar fundamentalt att vi
uP.pmarksammar
ansvars- ..
bilden i dessa s..mmanhang.
Vern ska ter de kommunice- ·
rande datorema, vern hAiler ·
uppsikt over databaserna, .v~m
ser till att nat och datalinJer
fungerar tillfredsstiillande?
Hur ska vi klara en situation '

dA ett fundamental! datafel
smugit sig pa oss? Sabotage?
Parallellt med au vi tar i bruk ~
den nya kontorstekniken mAs: ;
te en vaksamhet gll.lla. Har vt •
kommandot over vAra egna
system? Finns reservl6sningar, '
fmns tekniken val dolrumenterad? I vilken grad ar vi beroende av t. ex. televerkets interna planering for au fA tillfredsstallande
tillgang
till
.kopplingssystem och nat? Erfarenheterna frAn samverkan
med televerket hittills ar inte
odelat positiva. Vi bar anledning krliva en storre hlinsyn ,
fran det bAllet.
6

Datasamhii.llet kan bli ett bAde
oppnare och effektiv~re samhii.lle. Den nya tekniken ger ;
valdiga mojligheter till .detta. ·.
Ut oss ta chansen.

Tomas Ohlin

