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Tankar& ideer

'En ros till video ex'

f

Magnus Wester berikar spalterna i Datavarlden med tyckanden om det ena och det
and ra . Det ar bra med folk
som tycker nagot. Men det ar
ocksa bra med kunskaper.
Dags att avratta videotex,
tycker Magnus. Det far han
garna tycka, men han blir alitmer ensam om det.
·
Jag hade formanen att mer
eller mindre introducera denna form av databehandling i
vart land vid mitten av 1970-talet. Da var televerket h elt ointresserat. Da var ocksa tankbara
informationslamnare
ovetande. Men vi var nagra .
som tyckte att det fanns behov
av nya siHt for folk att kunna
fraga om saker och ting. Och
nya metoder for folk att informera sig.
Idag tio ar senare, har videotex natt ut till producenterna av information. Men annu
drojer konsumenterna. Det ar
fraga om en personlig omstallning for manga. En social utveckling som tar tid . Man behover inte langre stalla fr agor i
blankettform . Ma n behover
inte bestalla varor, och resor,
pa fakturor per post. Man behover inte ens betala pa banken, man kan gora det pa jobbet e ller hemma. Per vid eotexterminal.
En ny marknad haller pa att
skapas. En marknad dar kopare och saljare mots pa varornas och tjansternas vi!lkor .
•
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Den marknaden kommer till
stor del att gora bruk av videotex , av flera skal, bl a att
e det ar enkelt att anvanda
e det ar billigt
e det ar lattillgangligt.
Forvisso sker en integration
mellan manga dataformer for
narvarande. Videotex i morgon ar inte skarpt definierat.
Men det kommer fortfarande
att representera en enkel databehandling. Och de viktiga
formerna kommer att vara
kompatibla med varandra.
Magnus tror att folk kommer att sluta kopa trampcyklar och mopeder bara for
att det finns motorcyklar och racerbilar . J ag tror tv artom att ju frasigare motorfordon som blaser forbi, desto
tydligare blir d et for de stora
mangderna av oss att vi har
behov av mdttligt perfekt information for manga specifika
livssituationer.
Se pa Datavarlden , se pa
dagstidningarna. De kunde
goras mer tekniskt pe rfekta,
de kunde t ex vara tryckta pa
glanspapper i farg. Men for
manga lasare behovs inte det.
Magnus tanker pa elitakarna . Det ar ju viktigt att nagon
gor det. Men d et ar ocksa befogat att tanka pa dem som ser
till vad det kostar, och att de
fi nns tillgangligt for manga.
TOMAS OHLIN
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