
AKP HAR FÅTT EGEN ELEKTRONISK OPPSLAGSTAVLE! 7 . 2. 89 

De fleste DSa har f~tt melding før, men relativt f~ har bedt om ~ 

bli registrert som brukere. Vi sender derfor meldinga p~ nytt . 
Men først et tillegg til meldinga dere fikk sist: 

Ta kontakt hvis dere har problem med ~ komme inn p~ tavla 

Normalt er tavla i drift natt og dag p~ det telefonnummeret dere 
finner nedenfor. Av og til m~ vi ta tavla ut av drift. Hvis du 
ikke f~r svar n~r du ringer tavla, kan du ta kontakt med 
partikontoret for ~ sjekke . P~ dagtid: 02 38 42 50 . P~ kveldstid: 
02 38 43 55 (Kveldstidnummeret kan bare brukes for opplysninger 
om oppslagstavla). 

Her følger den meldinga vi har sendt ut før: 

Fra n~ er det mulig ~ komme i kontakt med AKP-kontoret via 
dataterminal . VL har installert og satt i drift en s~kalt 
oppslagstavle, ved navn: 

********** APROPOS *********** 
Forum for diskusjon om 
organisasjons- og sam
funns-utvikling 

****************************** 

Der vil det være mulig å gi beskjeder, motta beskjeder, sende og 
motta datafiler (f.eks . artikler, programmer), føre debatter osv . 

Du kan sende artikler til Opprør, noe som sparer oss for masse 
arbeid med å skrive dem på nytt. 

En helt spesiell fordel med slike tavler er muligheten for å be 
om informasjon om ulike saker. Du kan stille spørsm~l til andre 
brukere av tavla, og få svar neste gang du går inn på tavla. 
Spørsmålene kan være rettet til en spesiell bruker, eller til 
alle. I siste tifelle vil du få svar fra de av de andre brukerne 
som syns de har noe å bidra med. 

Foreløpig er ikke innholdet så mye utbygd. Det vil komme 
etterhvert. Du vil til enhver tid finne siste informasjoner p~ 
Bulletin nr l p~ oppslagstavla, dessuten vil du f~ spesiell 
melding til deg hver gang nye tiltak er kommet til eller noe er 
endret. 

Sikkerheten 

For ~ komme inn p~ systemet i det hele tatt m~ du være registrert 
bruker, og ha et passord som bare du skal kjenne til. 

Ansvarlig for oppslagstavla på AKP-kontoret bestemmer i tillegg 
hvilke deler av systemet den enkelte bruker skal ha adgang til . 
F.eks. kan et faglig kontaktnett ha adgang til en egen konferanse 
som diskuterer faglige spørsm~l. der ingen andre har adgang. 

Likevel er det fullt mulig for utenforstående (Sipe e.l.) ~tappe 
telefonlinjen til oppslagstavla, og dermed skaffe seg all den 
informasjonen som passerer ut og inn av tavla. Tavla m~ derfor 
brukes med samme forsiktighet som telefon og brev (og kanskje vel 
s~ det) . 

Etterhvert har vi tenkt ~ legge inn muligheter for ~ krypto -
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grafere informasjon dere sender til tavla, eller mottar fra den_ 
Da kan det også bli mulig a send~ interne rapporter denne veien_ 

Hvordan bruke tavla? 

Med mindre du er dataekspert er du sikkert svært forvirra na _ Nå 
skal du få en oppskrift på hvordan du kan gå igang: 

l . Du rna ha en PC med modem og et kommunikasjonsprogram 

Dersom du ikke har modem eller kommunikasjonsprogram kan du 
kantakte AKP sentralt, sa kan vi skaffe et innbyggingsmodem 
(300/1200/2400 baud) pluss kommunikasjonsprogrammet Procomrn+ med 
norsk brukerveiledning til en samla pris av kr 1800,- sa billig 
kan du ikke få det noen anqre steder! 

2. Meld deg inn i Larsens Tavle 

Du har kanskje hørt om Larsens Tavle_ Det er en oppslagstavle 
beregnet for fagbevegelsen, med mye informasjon som du vil has 
interesse av, og som vi derfor ikke tar inn på APROPOS. 

Du kan melde deg pa Larsens Tavle ved a skrive til 

Larsens Tavle 
Postboks 5374 Majorstua 
0304 Oslo 3 

Samt betale kr 200,- til Larsens Tavle, postgiro 0823 0331694 

Da vil du få tilsendt brukerveiledning samt nødvendige opplys
ninger for a komme igang. Hvis du er usikker på noe kan du i 
tillegg stille spørsmål på tavla, og få svar fra noen av de 
dataekspertene som jobber ~ed Larsens Tavle. 

3. APROPOS brukes på samme måten som Larsens Tavle 

Kan du bruke LARSENS TAVLE, kan du bruke APROPOS. Dermed trenger 
du ikke a ha en egen brukerveiledning til APROPOS! 

4. Eneste forskjell er telefonnr, ditt personlige passord (og 
selvfølgelig innholdet!!) 

Telefonnummeret til APROPOS er (02)35 36 09. 

5. Kontakt partiledelsen for a få tildelt passord! 

før det kommer du ikke inn på tavla! 
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