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DIS Forskarstuga

Ordföranden
har ordet
Det är bråda dagar på DIS när detta
skrives. DISGEN för Windows har just
börjat levereras, ca 2000 program är
förbeställda. Samtidigt ska över 5000
matriklar med medlemsavier distribueras.
Vi har nu fått börja använda Postens OCRteknik för att kunna registrera alla medlemsavgifter. Och över 100 nya medlemmar
får vi varje månad.
Bland annat detta ger oss anledning att
utöka fadderorganisationen och se till att
den täcker hela landet på ett bra sätt.
Förutom DISGEN 7 kommer vi framöver
att fokusera på våra projekt för forskarkontakt med datorns hjälp: DISBYT, DIS
Family och inte minst Internet, som väl till
stor del blir framtidens mötesplats även
för oss släktforskare. I november ägde ett
länge planerat ”Sysop-möte” rum, då
ansvariga för nämnda projekt i DIS och
regionföreningarna var samlade i Linköping. Det sprudlade av idéer om hur vi
kan utnyttja de elektroniska medierna
framöver. Mer härom i kommande nummer
av Diskulogen.
Intresset för DIS-föreningarnas verksamhet torde aldrig ha varit större än nu.
Från DIS-Väst fick jag idag en rapport om
ett föredrag av Arne Wallgren om datorn
i släktforskningen i Västra Frölunda
bibliotek, där många intresserade fick
vända i dörren på grund av platsbrist trots
att lokalen rymde 120 personer.
Sture B

Våra glada flickor Elisabeth och Ragnhild på kontoret har nu, utöver det
ordinarie löpande arbetet, en tuff
period med leveranserna av DISGEN 7.

Vårvinterns program

presenteras av vår nye stugvärd
Roland Karlsson

Vårprogrammet
Torsd. 13 mars kl 18.00

DISBYT97
Välkommen till anbytardag med
DISBYT 97. Tag med dig nytt utdrag
(se förra Diskulogen) eller hela
flockar så hjälps vi åt.
Torsd. 10 april kl 18.00

DISGEN 7
Kom och snacka om 7:an. Vi har
även scanner och laserskrivare på
plats så att du kan prova på.
Tisd. 20 maj kl 19.00

Rundvandring i Gamla
Linköping
Gunnar Elfström visar oss runt!
Samling vid DIS forskarstuga.

Störningar i
rutinerna...

Som du naturligtvis märker, så är detta
nummer av Diskulogen ordentligt försenat. Orsaken kanske du anar? Just det,
våra samlade krafter har under vintermånadernas lediga tid satsats till 110% på
DISGEN 7! Vi hoppas du som beställt
programmet skall bli nöjd.
I detta nummer får du en rykande färsk
medlemsmatrikel. Här hittar du alla gamla
och nya medlemmar med så långt möjligt
korrekta adresser. Om du hittar något fel i
den - låt oss då få reda på detta så att vi
kan rätta uppgifterna i registret.
Det är ju två år sedan du fick en matrikel
senast. Även i fortsättningen kommer vi
att skicka ut nya matriklar med ca 2 års
mellanrum. Men framöver kommer vi att
komplettera med ett supplement varje år,
så att även nytillkomna medlemmars
adresser blir kända. På detta sätt kan vi
också meddela vilka medlemmar som
lämnat oss eller bytt adress.
Nästa nummer beräknas komma i april
och då med mera redovisning från årsmöte
och annat av intresse!
Björn J

Öppet Hushistoria

Första och andra advent hölls Adventsmarknad utanför DIS lokaler i
Gamla Linköping. Vi passade på att
ha öppet hus och mer än 200 besök
noterades vardera dagen. Vi gav
muntlig information om släktforskning, samt visade DISGEN, DISBYT
och Linköpings Historiska Databas.
Ett av besöken var en fader och
hans datorintressrade son på cirka 10
år. På frågan om de hade något namn
att söka på i databasen, hoppade den
förväntansfulle sonen snabbt fram
och föreslog: Arnold Schwarzenegger. Tyvärr lyckades han inte hitta
honom i databasen.

Folkminnesinstitutet flyttar
till Linköping

Språk- och folkminnesinstitutet, SOFI,
är beläget i Uppsala. Här samlar och
bevarar man kunskap om vårt kulturarv.
Runt om i landet finns åtta arkiv med
dialekter, personnamn, traditioner och inte
minst ortnamn. Bl.a. finns ett stort arkiv
av fonografrullar och grammofonskivor
som tillsammans med allt övrigt material
snarast måste föras över till modernare
media. Om cirka ett år flyttas SOFI till
Linköpings Universitet där man skall
engagera sig i datorisering av de rika
arkiven. Här finns ju redan Centrum för
Lokalhistoria. Först ut som digital provkarta blir Bjärka Säby utanför Linköping.
Tillsammans med uppgifter från kyrkböckerna kommer de nya datalagrade
källorna bilda ett mycket intressant
material. Vi kommer att få veta när folk tog
nattvarden, vilka sjukdommar de hade,
deras skolbetyg, vad de dog av mm. Mer
spännande än en TV-serie säger Linköpingshistorikern Sven Hellström.
(Citerat ur Östgöta Correspondenten)
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Fadderorganisationen
ses över

Distributionen av DISGEN 7 har nu
påbörjats vilket markerar slutet på grundutvecklingen men också inleder arbetet att
bygga vidare på den grund som nu lagts.
Utvecklingen har tagit ganska lång tid.
Redan på släktforskarstämman 1995
förhandsvisades DISGEN 7, då var den
inte mycket mer än en prototyp för att testa
dialogen med användaren.
Arbetet fortsatte med att fylla protoypen
med funktionalitet. Under denna tid hade
vi återkommande diskussioner i större och
mindre grupper vilket gav många värdefulla synpunkter och uppslag.
I augusti 1996 fick en grupp personer
utföra de första testerna.
Programmet saknade då fortfarande en
del funktioner.
Sedan i november 1996 har DISGEN 7
har sluttestats av ca 30 personer i ett antal
omgångar. Programmets funktion och
stabilitet har under denna period avsevärt
förbättrats. Det har också skickats till
samtliga faddrar för att de i god tid skulle
få en möjlighet att bekanta sig med
programmet och för att vid behov vara
beredda att hjälpa er användare.
Vi har haft stora ambitioner med DISGEN
7 och har velat göra det till ett smidigt och
flexibelt verktyg för dig och till ett fullödigt
Windows-program. På några få områden
har vi ännu inte nått riktigt ända fram. Vi
kommer så fort tiden medger att göra
nödvändiga kompletteringar och förbättringar. Förteckning finns i dokumentationen som medföljer DISGEN 7.
Som nämnts ovan är denna version inte
bara en modernt verktyg för släkt- och

hembygdsforskaren, den är också en
grund för vidare utveckling i flera riktningar.
DISGEN 7 kan lagra orter på ett strukturerat sätt och hänvisa till dem från
notiserna. Det ger möjlighet till ortsrelaterade utskrifter, dvs utskrifter som på
ett eller annat sätt utgår från orter istället
för personer, t.ex. återskapad födelselängd eller vilka som bott på de olika
gårdarna i en socken. Dessutom öppnar
DISGEN-orterna för en koppling till
kartprogram som kan visa hur personer
flyttat eller var i Sverige de olika medlemmarna i en släkt har bott.
DISGEN 7 kan skriva ut antavlor och
stamtavlor tillsammans i en släktbok med
gemensamma person- och ortsregister.
Släktboken kan utvecklas till att innehålla
ansedlar, utdrag, söklistor, osv.
DISGEN 7 hanterar idag ett porträtt för
varje person. En tänkbar utveckling är att
kunna ha flera bilder per person, bilder för
orter och i förlängningen ljud och video.
Du som är en i DISGEN 7:s användarskara har som vanligt möjlighet att
påverka dels utformningen av de nya
funktionerna dels den ordning i vilken de
införs.
Till sist vill vi gärna förtydliga att all
utveckling av program och handledning
liksom testning inom DIS nu som förut
sker på fritid och helt ideellt med de
fördelar och begränsningar som det
innebär.

Lycka till med DISGEN 7!

Sedan några år har vi haft ett drygt 20tal DIS-faddrar som medlemmarna kunnat
vända sig till för att få hjälp med DISGEN,
men även med andra datorspörsmål eller
släktforskningstips i allmänhet.
Några av regionföreningarna har haft
kompletterande fadderservice av olika
slag.
Nu ska fadderorganisationen dels
utökas (till ca 40 faddrar i första omgången), dels göras mer enhetlig och
heltäckande. Regionföreningarna tar över
fadderansvaret för sina områden och DIS
ser till att övriga landet får en bra täckning.
Faddrarna i de olika regionerna ska ge
service till alla DIS-medlemmar i regionerna, även till dem som inte är med i
regionföreningen. Samtliga faddrar får
aktuell information om DISGEN mm direkt
från DIS. Målsättningen är också att
ordna en årlig fadderträff, där DIS bekostar
deltagandet för ett visst antal faddrar per
region.
Grundprincipen är att det ska finnas
minst en fadder per påbörjat 200-tal DISmedlemmmar i de olika områdena, med
vissa modifikationer.
Vi ska också se till att ett lagom antal
faddrar kan serva de medlemmar som
använder Macintosh.
Den nya fadderorganisationen är ännu
ej helt genomförd, men på sid 2 i detta
nummer av Diskulogen finns ett antal nya
faddrar upptagna.
Och i matrikelns postnummersorterade
avdelning kan Du lätt hitta de faddrar som
bor närmast dig.

Efterlysning
Vi söker ytterligare faddrar i följande
regioner:
Övre Norrland
Norra Småland
Har du lust att ställa upp - hör av dig till
DIS, K-E Thorén, Kullagat. 10, 582 26
Linköping, tel 013- 10 11 51.
Sture B
Lars Blomberg, programmering
E-post: lbg@algonet.se
Björn Johansson, handledning
E-post: disbj@algonet.se
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Rapport från
17:e årsmötet
DIS 17:e årsmöte avhölls i Östergötlands länsmuséum och samlade ca 130
medlemmar.
På grund av att matrikeln upptar så stor
del av detta nummer av Diskulogen, gör
vi här bara ett kort referat från årsmötet
och återkommer i nästa nummer med
protokoll, verksamhetsberättelse, ekonomirapport mm.
Styrelens rapport över det gångna året
kännetecknades som vanligt av föreningens fortsatt snabba expansion. Ett
visst ekonomiskt överskott gjorde att
föreningens egna kapital fortfarande
motsvarar drygt 100 kr per medlem.
För ovanlighets skull blev det inga
förändringar i styrelsens sammansättning
vid detta årsmöte, utan samtliga som stod
på tur omvaldes. Medlemsavgiften
fastställdes till oförändrat 100 kr.
Årsmötets stora begivenhet var föredraget av Solveig Viksten och Thomas
Hermelin från Genline i Duved om ”Kyrkböcker On Line”. Det gick ett sus genom

salen när man via dataprojektor kunde visa
smakprov på hur kyrkboksidorna kommer
att se ut på våra dataskärmar, när vi de
närmaste åren kan börja ”ta hem” kyrkböcker till våra egna datorer via modem.
Och särskilt dyrt ska det inte bli heller,
utan ett klart konkurrenskraftigt alternativ
till att beställa mikrokort från SVAR, tycks
det.
Veckan efter föredraget förekom artiklar
i pressen om att även SVAR självt börjat
intressera sig för den nya tekniken, man
har bl a sökt EU-pengar för en förstudie
om ”datorisering av kyrkböcker”.
Vem som kommer fram med vad och när,
återstår att se. Genline avser att scanna
från befintliga mikrofilmer med en upplösning som väl matchar dagens överföringshastigheter. Läsbarheten torde bli
fullt godtagbar. DIS kommer att hålla
kontakt med Genline, bl a för att förmedla
synpunkter från användarsidan.
Efter föredraget demonstrerade Lars
Blomberg DISGEN för Windows.
Och Olof Cronberg presenterade DISBYT 97, som innebär att även förnamn tas
med vid matchning av DISBYT-deltagarnas släktmaterial. Detta kommer att
öka träffsäkerheten väsentligt.
Till årsmötet hade särskilt inbjudits DIS
5000:e medlem, som blev Per Segelberg
från Stockholm.
Sture B

DIS ordförande Sture Bjelkåker redovisar medlemsutvecklingen och
uppvaktar DIS 5000:e medlem Per Segelberg från Sundbyberg.

5000:e
medlemmen
hyllas!

DIS 5000:e medlem är Per Segelberg
från Sundbyberg. På årsmötet fick vi tillfälle att, som vi gjort med tidigare "tusentalare", välkomna honom med ett DISGEN-program. Eftersom Per har en Macintosh, blev programvalet därefter.
På årsmötet fick också Per god kontakt
med en av våra Mac-faddrar, nämligen
Hans Bergendahl i DIS-Öst.
Per har inte forskat så länge. Han följde
med en kompis till landsarkivet i Uppsala
för ett år sedan och efter det blev han
själv "biten". Han har hittills samlat på
sig ca 120 personer på sin fars sida i
Örebro-trakten och har nått tillbaka till
1720-talet. Men här börjar det ta emot.
Prästens handstil är otydlig och svårläst.
Så Per har vänt sig till SVAR för att få
läshjälp.
På moderns sida, med rötterna i Kalmar
län och i Blekinge, har han ännu inte
forskat så mycket. Kanske PLF har något
av intresse i sin databas som kan vara
hjälp på vägen?
Eftersom Per inte hunnit registrera alla
sina anor i DISGEN, har han heller inte
utnyttjat DISBYT ännu. Men det kommer
nog material från Per också så småningom...
hoppas utfrågaren Björn J

Per Segelberg lämnar scenen med ett
nyförvärvat DISGEN-program för
Macintosh
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Anbyten
I samarbete med Stadsbiblioteket i Falun
anordnas anbytardag i Falun.
Område: Socknarna kring Kopparberget
= Falu kommun och Torsångs socken.
Plats: Kristallen, Åsgatan 37 i Falun.
Kostnad: 150:-, lunch och 2 kaffe ingår.
Anmälan: Senast 15 mars till

med SLÄKTFORSKARNYTT

Falu Stadsbibliotek, 023-833 38,
Elisabet Hemström eller till
Pär Nilsson, 0243-602 24 eller på adress
Torbjörn Norman, Puckvägen 16,
740 30 Björklinge
så sänder vi obligatorisk anmälningsblankett.
Tillgång till register och databaser. DIS
finns på plats med NYA DISBYT!
I samband med anbytet kommer vi att
försöka bilda en släktforskarförening i
Falun.

!

Kalendern

Februari
12
15

23

DIS-ÖST Föreningsmöte kl 19,
Birger Jarlsgatan 104, Stockholm
DIS-MITT medverkar vid Öppet
Hus hos Medelpadsarkiv,
Sundsvall
DIS-MITT Årsmöte kl 11.30 i
Kulturmagasinet, Sundsvall

Mars
13
15
26

Anbytarträff med DISBYT 97,
Kl 18, DIS i Gamla Linköping
DIS-ÖST Årsmöte kl 15, Birger
Jarlsgatan 104, Stockholm
DIS-Aros Problemlösarmöte

April
10

12
16
21

DISGEN 7-träff kl 18.00 med bl a
scanning av bilder. DIS, Gamla
Linköping
DIS-VÄST Medlemsmöte
Helsjöns Folkhögskola,
DIS-ÖST Föreningsmöte kl 19 om
Dödskivan, Stockholm
DIS-ÖST Macintosh-träff kl 18.30
i OSTkupan, Stockholm

Maj
Kyrkböcker via Internet kan bli en riktig godbit för oss släktforskare!

20

24
28

Rundvandring i Gamla Linköping
med Gunnar Elfström, Kl 19, samling vid DIS-stugan.
DIS-ÖST vårutflykt, prel. tidpunkt.
DIS-Aros Problemlösarmöte

Välkomna
till DIS!

Marianne Funayama och Solveig Viksten i samspråk med Lars Blomberg
vid årsmöteslunchen i Länsmuseets fornsal.
Marianne Falkenströmer och Björn Hellström skymtar längre bort.

Under denna rubrik finner du normalt alla
nya medlemmar sedan förra numret av
Diskulogen. I detta nummer hittar du hela
medlemsmatrikeln och där kan du också
finna alla de medlemmar som du har i din
närhet. Titta t.ex. i den del som innehåller
medlemmarna sorterade på postnummer.
Medlemmar med medlemsnummer från
8140 och uppåt är medllemmar som
tillkommit sedan förra Diskulogen.
Hoppas att alla ni som nu inte blivit
uppräknade ändå känner er
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA I DIS!
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med SLÄKTFORSKARNYTT

DIS Postorder
Priser i SEK. Porto ingår om
inget annat anges! Vi reserverar
oss för eventuella prisändringar.
Se alltid senaste numret av
Diskulogen. Leverans sker per
brev eller mot postförskott! Uppge
alltid dittmedlemsnummer (se
din adress på tidningens baksida)
vid beställning!
Äldre nummer av Diskulogen.
I mån av tillgång
20:- /nr
Nyckeln till .... I mån av tillgång
" Nr 1 Datorköp (1992)
Gratis
" Nr 2 Skrivarköp (1992)
Gratis
" Nr 3 MS-DOS (1993)
Gratis
" Nr 4 DISBYT (1993)
15:" Nr 5 Virus (1994)
15:" Nr 6 DIS Family (1995)
15:Släktforskarprogrammet DISGEN
" Vers 6.0 för PC/DOS:
Medl.pris:
500:Uppgradering till v 6.0 200:" Vers 7.0 för PC/Windows
Medl.pris
600:Uppgradering till v 7.0 250:" Vers 4.5 för Macintosh:
Medl.pris
500:Uppgradering till v 4.5 200:OBS: Porto och postförskottsavgift
tillkommer vid nyinköp.
" Demo för PC/DOS eller Mac.
Pris:
40:OBS: Programvillkor
DISGEN-programmen säljs
endast till DIS medlemmar. Med
programmet följer en fyllig användarhandledning. Köparen förbinder sig att inte kopiera (till
annat än egen säkerhetskopia)
eller på annat sätt överlåta programmet till tredje person. DIS
kan inte göras ansvarig för eventuell skada eller förlust som kan
uppstå genom programmets användning. Skadad diskett återsändes till DIS för gratis utbyte.
Register till Vigsellängder
Format: A4 häftad, vissa endast på
mikrokort (se listan)
OBS: Porto tillkommer!

Församling
Tidsperiod
Bohuslän
" Backa
1826 - 1861
" Foss
1690 - 1861
" Säve
1826 - 1860
Dalarna
" Silvberg
1663 - 1774
" Säfsnäs
1748 - 1859
Gotland
" Öja
1745 - 1860
Gästrikland
" Österfärnebo (3 mikrokort)
1688 - 1862
Halland
" Årstad
1714 - 1860
Hälsingland
" Färila
1711 - 1860
" Los
1752 - 1775,
1847 - 1861
Skåne
" Katslösa
1711 - 1860
" V. Karup
1689 - 1860
Småland
" Granhult
1696 - 1850
" Lidhult
1823 - 1860
" Marbäck
1643 - 1860
" Odensjö
1701 - 1897
" Torpa
1715 - 1860
" Öjaby
1693 - 1860
Södermanland
" Grödinge
1798 - 1861
Uppland
" Roslagsbro 1688 - 1891
Värmland
" Bjurkärn
1702 - 1860
" Frykerud
1672 - 1860
" Gillberga
1688 - 1860
" Gräsmark
1750 - 1805,
1838 - 1860
" Karlanda
1694 - 1704,
1767 - 1795
" Lungsund
1687 - 1860
" Långserud (3 mikrokort)
1693 - 1860
" Norra Råda 1730 - 1860
" Rudskoga
1689 - 1869
" Södra råda 1685 - 1860
" Visnum-Kil 1706 - 1860
Västerbotten
" Bygdeå
1745 - 1860
Västergötland
" Angered
1753 - 1773,
1845 - 1865
" Hillared
1722 - 1825,
1848 - 1852,
1858 - 1860
" Hyringa
1718 - 1830
" Håcksvik
1704 - 1860
" Levene past. (4 mikrokort)

Pris
75
200
75
50
150
75

(Levene, Long, Slädene, Sparlösa)
1688 - 1860
60
" Länghem
1690 - 1855 100
" Längnum
1721 - 1840
75
" Malma
1708 - 1831
75
" Tengene
1688 - 1831,
1850 - 1860 125
" Ö. Frölunda 1728 - 1861
75
Östergötland
" Lillkyrka
1667 - 1860
50
" Vist
1640 - 1860 150
" Ö. Skrukeby 1635 - 1860 100

45
75
150

Programmet DISFOR för framställning av släktforskarförteckningar.
Program inkl. handledning levereras
kostnadsfritt till Släkt- och Hembygdsföreningar.

50
75
200
75
75
125
100
75
50
100
200
150
200
200
150
50
150
45
200
150
100
150

Sveriges
Släktforskarförteckning
1993 år utgåva på 15 mikrokort innehåller 6.000 namn och
3.000 orter och omfattar 850
sidor. Sänkt medl.pris 50:-

Bli medlem i DIS!
Om Du inte är medlem tidigare kan du
bli det samtidigt som du beställer
programmet DISGEN! (Annars använder Du bara ett inbetalningskort postgirot är 14033-5. Märk talongen
med "Ny medlem")
" DIS årsavgift 1997:100:" för DIS SYD,
+ 50:" för DIS-VÄST,
+ 50:" för DIS-ÖST,
+ 60:" för DIS-MITT,
+ 50:" för DIS-Aros,
+ 40:-

Jag beställer ovan markerade artiklar. Jag accepterar också programvillkoren vid köp av DISGEN.

150

" Ny medlem / Medl.nr: ......................

75

Namn: ....................................................
Adress: ..................................................

75
75
75

Postadr: .................................................
Telefon: .................................................

B

POSTTIDNING
Avs:
Föreningen DIS
Gamla Linköping
582 46 LINKÖPING

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
viddefinitiveftersändningåtersänd
försändelsenmednya
adressen på baksidan.

DIS - Föreningen för
datorhjälp i
släktforskningen
DIS syfte
"Att undersöka och utveckla möjligheter att utnyttja datorhjälp i
släktforskningen och sprida kunskap härom samt i övrigt stimulera
svensk släktforskning."

DIS verksamhet
DIS bedriver olika typer av verksamheter:
- Ger ut medlemstidning (4 gånger om året) och Faktanyckar.
- Driver utvecklingsprojekt (DISGEN, DISKART, DISFOR,
DISNORM, m.fl.)
- Driver registerframställningsprojektet DISREG (register till
kyrkoböcker, forskarförteckningar, mm)
- Upprätthåller en elektronisk brevlåda (DIS Family) med
konferenssystem, sökbara databaser (DISBAS, DISSÖK)
och filarea för diverse program- och datafiler.
- Informerar via egen hemsida på Internet (http://www.dis.se)
- Tillhandahåller servicen DISBYT med databas för anbyte med
hjälp av dator.
- Erbjuder medlemmarna arkivfunktion för datalagrat släktmaterial (DIS Arkiv)
- Driver forskarstuga i Linköping med möjligheter att söka i olika
databaser (med bl a Linköpings Historiska databas och Nationella
arkivdatabasen)
- Deltager med presentationer och utställningar hos och med andra
släktforskarorganisationer
- Håller kontakt med systerföreningar i andra länder och medverkar
i nordiska symposier kring datorhjälp i släktforskningen.
- Stimulerar och stöder verksamheten i regionala DIS-föreningar
(fn DIS-ÖST, DIS-VÄST, DIS SYD, DIS-MITT, DIS-Aros).
- Bedriver kursledar- och användarkurser i datoranvändning inom
släktforskning (i första hand i användningen av DISGEN).
- Bevakar den datortekniska utvecklingen i syfte att finna verktyg
och tillämpningar lämpade som stöd för släktforskningen.

Medlemskap
"Medlem är envar för föreningens syfte intresserad person som anmält
sig som medlem och som erlagt av årsmötet beslutad avgift." Institutioner
eller organisationer kan alltså inte vara medlemmar i DIS. Däremot kan
föreningens medlemstidning beställas. Av DIS kända släktforskarföre-

ningar och andra intresserade organisationer och institutioner erhåller
tidningen utan kostnad.
Vill du bli ordinarie medlem använder du postens inbetalningsblankett för postgiro, fyll i DIS postgironummer 14033-5, ditt namn,
adress och telefonnummer.
Person i samma familj kan bli familjemedlem för halva avgiften.
En förutsättning är att den ordinarie medlemmen och familjemedlemmen
har samma adress. Familjemedlemmen erhåller inget eget exemplar av
Diskulogen.
Du kan även bli medlem i DIS regionala föreningar. Adresser och
aktuella medlemsavgifter finner du på tidningens andra sida (omslagets
innersida).

Vad kostar programmet DISGEN och hur
beställer jag det?
Programmet DISGEN säljs endast till DIS medlemmar. Du använder
den beställningsblankett som finns på föregående sida där du fyller i
vilken datortyp och diskettformat du använder. Så anger du förstås
medlemsnummer, namn och adress. Sedan skickar du in den till DIS. Du
kan också sända din beställning på fax till DIS.
Programmet levereras (disketter och användaranvisningar) per
postförskott. Leveranstid är normalt högst 2 veckor. I samband med
längre helger och under semestertid kan leveranstiden bli ytterligare
förlängd.

Hur byter jag från äldre version av DISGEN?
Du som har en äldre version av DISGEN, eller om du bytt dator, kan
byta programversion till reducerat pris. Gör så här: Skicka in dina originaldisketter till DIS och ange att du vill byta till senaste version. Glöm
inte att ange dator- och diskettyp om du bytt dator. Självfallet skall
du ha varit medlem från tiden för föregående programköp för att
få denna rabatt.

Hur gör jag om jag har problem med (fel i)
programmet?
Om du misstänker att det är något fel på programmet, skall du först
kontakta någon av DIS faddrar, se sidan 2. Dessa kan med största
sannolikhet hjälpa dig att reda ut problem.
Om så inte är fallet, fyll noga i den felrapport som följer med
programmet. Beskriv problemet noggrannt och bifoga ev. dina flockfiler
och skicka detta till DIS. Om du vill ha programmet uppdaterat map
rättade fel skall du också bifoga dina originaldisketter.

Glöm inte att du skall bifoga frankerat svarskuvert med
din adress angiven.

