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MIQUEL CORTADA
Director

feccionant les perspectives a co
lor. Presenti els planols de plan
ta, de secció i de detall tot aco
tant-los automó:ticament. Tregui
els cruculs de mesuraments i tras
passi'ls a un programa de mesu
ratge i de certificació d'obra.

·La gestió: Descubreixi el Ma
cintosh com una potent eina de
gestió (nomines, facturacions,
comptabilitat)

·Laproductivitat: El Macintosh
és la millor eina ofimó:tica. Tot
aixo arnb filmadores de 2.400
p.p.p., impressores color, filma
dores diapositives, monitors arnb
16 milions de colors, escanner co
lor ... ,

Vine a coneixer el món de la
informó:ticamés senzilla iproduc
tiva, els dies 27 i 28 de febrer a
l'Hotel Comtes d'Urgell, av. Bar
celona, 21, Lleida (Saló Manso
nia).

Vine a coneixer el món Apple
a Triangle .

C.Brugulat.7 llE1DA

Apple Computer ~
Ell1'rian~~
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GRUP DE SERVE1S TRIANGlE. S.A.

PRESENTACIÓ

Grup de serveis TRIANGLE,
volem portar a Lleida l'última tec
nología que hi ha al mercat din
tre de l'entom Apple. És per aixo
que els dies 27 i 28 de febrer fem
una presentació a la qual tothom
hiestainvitationpodraconeixer,
veure i tocar les increibles possibi
litats que el MÓN APPLE pot apor
tar a la seva empresa.

Si ja coneix el Macintosh, po
dra trobar totes les novetats en els
sectors on Apple és ellider indis
cutible.

La presentació constara d'unes
conferencies en les quals es do
nara una explicació tecnica deIs
productes. Durant tot el dia hi
haura una exposició permanent
per atendre'les seves consultes.

Vingui a coneixer:

.L'crutoedició: per a fer des
d'un pressupost o un estudi, fins a
una revista a tot color; i des d'un
simple grafic estadístic fins al
disseny més complexo

•Les presentacions: com es pot
fer voste mateix una presentació
en transparencies i. fins i tot. arnb
diapositives a tot color en pocs
minuts.

•L'arquitectura: faci els seus
projectes en tres dimesions, con-
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JüRNADES
MUNDO APPLE 90

Hotel Comtes d'Urgell (Saló Mansonia)
Av, Barcelona, 21 Lleida

DlMARS 27 DE FEBRER

MATÍ
GESTIÓ EN EL MAC

Programes pera 1agestióde 1'empresaamb el Macin
tosh. Gran potencia i senzillesa de maneig per a
1'usuari amb interface grafic.

10-11 hores MAC CONTABLE
Comptabilital per a Macintosh desenvolupada en
Espanyaamb gestióde 1'1.V.A., control de factures de
proveidors i clients, balanc;;os, resultals ...amb la sen
zillesa de maneig del Mac.
Ponente IGNASIOLNER - Go1den - Mamesa.

11-12 hores EURONOMINA
Programa de nomines frances adaptal per poder
manejar-lo a Espanya. És el programa del seu tipus
més venut d'Europa. Totalment parametrilzable per
l'usuari. No hi ha nomina que se li resisteixi per
complexa que sigui.
Ponent: IGNASI OLNER - Go1den - Mamesa.

PRODUCTIVITAT APPLE/OFIMATICA

Conjunt de programes que cobreixen totes les neces
sitats que pot tenir una empresa per a la seva orga
nització, amb la informació totalment transportable
d'un programa a l'altre.

12-14 hores PRODUCfES CLARIS
MACWRITEIJ
Editor de textos potent i senzill de maneig. Colurnnes,
notes a peu de pCigina, diccionari, perrnet importar
gró:fics. En combinació amb File Maleer fara caries
personalilzades.
FILE MAKER IJ
Base de dades en que l' usuari defineix la inforrnació
que s'ha d'emmagalzemar. Sense limitació de regis
tres. Pot emmagatzemar groocs, textos i números. Fa
qualsevolllistal, fins i tot etiquetes.

MACDRAWIJ
Programa de dibuix amb el qual podra fer, en un
moment, estaclillos, logotipus, esquemes i qualsevol
dibuix que pugui imaginar.

MAC PROJECT IJ
Eina ideal per a l'organilzació a tots els nivells deIs
seus projectes, anéilisis cross de projecte. Gréifics PERT
i CPM. Histograma de recursos, taula Cash Flow.
Ponente JOSEANGEL PIZZANO - P. Inginierie -Madrid.

EQU!P: Macintosh IJ CX amb xarxa - Impressora matri
cial ImageWriter IJ, impressora LaserWriter IJ. Pantalia
gegant.

TARDA
AUTOEDICIÓ

L'eclició electrónica d'informes, pressupostos, revistes,
diaris. Inc10u també el Disseny Gréific des d'un nivell
bdsic fIns a la més alta professionalitat. Ideal per a
publicistes.

17-18 hores QUARK X PRESS

Programa de maquetació professional. Gran control
tipogréific. Control de vídues i horfes. Separació de
colors en tintes planes i quatricomia. Permet importar
fotos per escéinner en blanc i negre, i en color.

Ponente JOSEANGEL PIZZANO -P. Ingenierie -Madrid.

18-19 hores FREE HAND

Programa de disseny gréific i publicital. Perrnet tota
mena de moclificacions amb els tipus de lletres i dibui
xos. Inclou també taula pantone de colors. Separació
plana i quatricomia.

Ponent: FRANCESC BLANC - HSC - Barcelona

19-20 hores PAGE MAKER

Programa de Maquetació per composar textos i gra
tics. El programa d'aquestes característiques més uti
litzat al món .Gran senzillesa de maneig i potencia de
treball. Taula de colors pantone i separació plana de
colors.

Ponent: FRANCESC BLANC - HSC - Barcelona.

20-21 hores lNFOGRAF

Programa de gestió de pressupostos per a les Imprem
tes. Obtingui qualsevol pressupost en minuts i moclifi
qui'l sempre que vulgui, un copacceptal fara el fu]] de
ruta per al talier.

Ponent: IGNASI OLNER - Go1den - Mamesa

EQUIP: Macintosh IJ CX, Monitor A3, impressora 3400
Agia de 400p.p.p. de resolució, fiimadora compogréific
9400 PS, scaner Agia de 800 dpi., escéinner color diapo
sitives Bamey Scan. Laser color QMS Color script 200.

DIMECRES 28 DE FEBRER

MATÍ
MULTIMEDIA

Nova eina de comunicació, formació i aprenentalge.
Nova climensió de la informéitica. És la integració de
text, imalge i so animal on s'estableix un diéileg entre
el sistema i l'usuari. És el punt de trobada de la TV,
cinema, audio, orclinadors i publicital. En el futur sera
imprescindible per a assessors, coniiguracions i pro
jectes, presentacions corporatives, promoció de nous
productes, convencions, congressos, publicital, for
mació i educació animéitica.

10-13 hores GRAFISME PER ORDINADOR

ANIMACIÓ PER ORDINADOR

HYPERCARD: Programa per gestionar so,
imatge i informació simultdniament.

lMATGE DIGITAL

EQU!F: Macintosh IJ CX, escéinner diapositives color, CD
ROM, vídeodisc, monitor color A3 amb 16 milions de
colors,targetes de digitalilzacions de vídeo.

Ponente JULIA SANJUAN - Multimedia - Barcelona.

PRESENTACIONS

Eina imprescindible per a la gran empresa. Progra
mesperque voste maleix es faciles seves presentacions
d'empresa, ja sigui amb transparencies o amb diapa
sitives.

13-14 hores WINGZ

Full electronic de céilcul especialitzat per fer les pre
sentacions. Gró:fics estadístics en dues i tres climen
sions. Permet integrar textos i Imalges d'altres progra
mes. Tot amb color. Pot Jer tots els céilculs necessaris i
després mostrar-los groocament.

Ponent: FRANCESC BLANC - HSC - Barcelona.

TARDA
17-18 hores ALDUS PERSUASION

Programa per a la realilzació de les seves presenta
cions. Ordenar les diapositives tal com vulgui. Pot
importar tota mena de gró:fics i textos. Un cop realilza
da, podra fer la presentació amb l'orclinador amb
transparencies o amb diapositives.

Ponent: FRANCESC BLANC - HSC - Barcelona.

EQU!P: Macintosh IJ CX, Monitor color A3, impressora
LaserWriter IJ NT, impressoraLaser color QMS color script
300, fiimadora diapositives, muntalge TR1 amb camera
Polaroid, vídeo disco

ARQUITECTURA

Conjunt de programesper alsprojectes en 3 i 2 dimen
sions. CdlcuJ de perspectives, impressió de p1ano1s i
cdlcuJ de les mides que es traspassen a un programa
de mesuraments i certificacions d'obra.

18-20 hores ARCmTR10N

Programa de disseny en 3 i 2 climensions. Céilcul de
perspectives aillades i múltiples amb colors i ombres.
Treballant planta i secció, biblioteca de Justeries,
elements d'accessoris. Acotació automéitica. PoI im
primir en qualsevol escala. Céilcul de mides.

Ponent: CARIES UOBET - Arquitecie - Vielha.

20-21 hares MEDIEXPRES

Programa per Jer mesuraments i pressupostos amb
mOdul de certificacions d'obra. Recéilcul automéitic
deis pressupostos al variar un preu. Preus 1TEe.

Ponent: CARIES UOBET - Arquitecie - Vielha.

EQUIP: Macintosh IJ CX, Monitor Color A3, Ploter Al.
Océ gréiphic, tableta digitalilzadora, LaserWriter IJ NT.

A MUNDO APPLE 90 l'invitem a coneixer les més avan<;:ades solucions rnieroinforméiliques, en el mare d'unes jornades exclusivarnent professionals,
Arnb exposició de produdes i solucions, a més de demostraeions, en viu i en ctirecte, sobre eom augrnentar l'efieacia i la produetivitat de la seva empresa amb l'ajut deIs ordinadors Maeintosh™de Apple@,
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CONSTRUIR

&BSTAR

STAR UNA EMPRESA AL SEU SERVEI...

STAR és una empresa espanyola dedicada a la creació i desenvolu
pament de software técnic per a rnicro-ordinadors professionals del
tipus IBM i compatibles

STAR forma part d'un grup de empreses amb gairebé deu anys en el
c=p de la rnicroiniormértica professional.

.. .AMB ELS PROGRAMES ESPECÍFICS...

Els progr=es STAR són fócils d'aprendre. fócils d'usar sense necessi
tar cap coneixement previ d'iniormérticaper a la seva utilització. Porten.
a més. una documentació completa que permet la seva inmediata
posada en manca.

...1 OBTENIR LA MÁXIMA RENDIBILITAT.

STAR centra la seva activitat en el sector de l'arquitectura. construc
ció i enginyeria civil.

Els progr=es STAR resolen totes les tasques mecanitzables específi
ques d'un gabinet tecnic (gestió d'obres. cólcul d'estructures.
instal.lacions... ) adaptant-se a la manera habitual de treball i obtenint
la informació i documentació completa direct=ent per a la seva
presentació.

... PER APROFITAR EL TEMPS...

Convenci's del que un bon progr=a és capaC;; de fer i optirnitzi la
seva inversió fent-la rendible des del primer dia.

No deixi que altres se ti avancin i posi's al dia ja. sense obtidar-se que
lainiormértica adequada ti permetunamajor velocitat de resposta i una
major qualitat de presentació.

Faci,amb STAR i TRlANGLE. que el seu ordinador es converteixi en
l'eina imprescindible de tot el seu equip de trebalL que ellliura de les
tasques tedioses i transforrni'l en el seu amic.

A continuació ti presentem la Hista de preus deIs productes STAR. Si
destija iniormació més detallada posi's en contacte amb nosaltres.
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Medicions i pressupostos 175.000,-
GOjA + Comunicació a editor de textos
i full de có:lcu1 200.000,-
GOjE + Certificacions 250.000.-
GOjC + Control de maferials d'obra 350.000.-

(1.v.A. no inelos)

GOjC
PR

GOjA
GOjB

TRIANG-CÓMIC
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