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Nu startar vi en ny artikelserie

Lär dig mer om Disgen 8

Det har länge fun-
nits ett behov av 
enkla beskrivningar 
av hur man arbetar 
med Disgen. Flerta-
let artiklar i Diskulo-
gen har hittills oftast 
riktat sig till de an-
vändare som redan 
kan mycket om sys-
temet och som vill 
veta mera. Men det 
finns många som 
skulle vilja få lite 
mer grundläggande 
information.

Installa-
tion,
inmat-
ning,
utskrift,
sökning,
inställ-
ningar,
import,
orter,
källor...

Nyligen tillsattes en arbetsgrupp 
på tre personer som kommer att 
skriva och ta fram artiklar med 
temat ”Lär dig mer om DISGEN 
8”. Det är Eva Dahlberg från 
DIS styrelse, Ingvar Kärrdahl, 
ordförande i regionföreningen 
DIS-Småland och Sten-Sture 
Tersmeden, utbildare inom 
DIS-ÖST och sammanhållande 
i gruppen.

När man köper programmet 
medföljer visserligen en utförlig 
handledning, men vi anser att 
den kan utvecklas och kom-
pletteras. För nybörjaren finns 
också ett flertal kurser som 
främst regionföreningarna och 
bildningsförbunden står för. 
Artiklarna som planeras skall 
alltså ses som ett komplement 
till den tryckta handledningen 
och till kurserna.

Det finns många områden 

Lär dig mer om Disgen 8

att behandla: Installation, in-
matning, utskrifter, sökning, 
inställningar, DISBYT, import, 
orter, källor, hjälpmedel etc. 
Men vi vill inte uppfinna hjulet! 
Vi vet att det redan finns mycket 
skrivet i form av korta tips, 
omfattande beskrivningar och 
lathundar.

Genom att idogt leta sig 
igenom regionföreningarnas 
hemsidor och tidningar kan 
Disgen-användaren hitta en hel 
del matnyttigt. Vi vill gärna få 
lyfta fram det materialet och 
göra det lättare tillgängligt för 
alla. Vi vänder oss med denna 
skrivning till de lokala förening-
arna med önskan om att kunna 
få använda det existerande ma-
terialet, givetvis med angivande 
av källa, och att eventuellt få 
bearbeta det. 

Kontakta Sten-Sture på e-
mail sst@transit.se.

Arbetsgruppen ser flera sätt 
att göra allt material enkelt till-
gängligt. Tidskriften Diskulo-
gen blir det primära sättet, och 
då tidskriften finns tillgänglig 
på nätet blir också artiklarna 
åtkomliga den vägen.

Vissa funderingar finns på att 
skapa någon form av bibliotek 
på nätet. Vi tror nämligen att 
det redan skrivna skulle kunna 
bli tillgängligt snabbare på det 
sättet. Med nuvarande utgiv-
ningstakt för Diskulogen skulle 
det ju annars dröja flera år innan 
vi hunnit beskriva hela det om-
fattande Disgen-systemet.

Vi vill gärna få läsarnas öns-
kemål om innehåll i kommande 
nummer av Diskulogen. Sänd 
dem främst till Sten-Sture, e-
mail se ovan.

STEN-STURE TERSMEDEN

Ingvar Kärrdahl, Eva Dahlberg och Sten-Sture Tersmeden kommer att lotsa Diskulo-
gens läsare genom olika funktioner i Disgen 8.


