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A Dialóg rendszeren is elérhető
a Hoppenstedt adatbázis
A mintegy 36 ezer, min. 20 föl foglalkoztató vagy
min. 2 millió D E M árbevétellel rendelkező nyugat
német vállalat alapadatait — cím, telefon- és te
lexszám, fő tevékenység, forgalom, részvények
megoszlása, vállalatvezetők neve stb. - tartalmazó
adatbázis a Data-Slar után a Dialóg rendszeren is
elérhető.
A Hoppenstedt Wiríschaftsdalenbank GmbH válla
lat által készített és a Handbucli der Grossuniernehmen, valamint a Handbuch der mittelstdndischer Untentehmen kézikönyveknek megfelelő adatbázishoz
közvetlenül az érintett vállalatoktól szerzik be az in
formációt. Az adatbázis német és angol nyelven is
kereshető, a rekordok is mindkét nyelven kiírat ha
tók; az l - 1 0 - e s jelű formátumok szolgálnak az
angol nyelvű, a 22 —28-as jelűek pedig a német
nyelvű rekordok nyomtatására. A Dialóg rendszer
Repon parancsa ebben az adatbázisban is alkalmaz
ható, lehetővé téve bizonyos adatelemek táblázatos
formában való kiíratását. A termékek keresésére
használhatók mind az amerikai egységes ipari osztá
lyozás (SIC = Standard Industrial
Classification),
mind a német ipari osztályozás kódjai. Az adatbázist
negyedévenként aktualizálják. Óradija 105 USD,
egy rekord teljes formátumú nyomtatása pedig 2,60
USD.
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A Hoppenstedt kiszélesíti információ
szolgáltatási módszereit
A Hoppenstedt vállalat, amelynek nyugatnémet
vállalatokra vonatkozó adatbázisa nemrég debütált
a Dialóg rendszeren, és amelynek nyugatnémet,
osztrák és holland cégekre vonatkozó adatbázisa
már évek óta elérhető a Data-Staron, idén egy C D
ROM adatbázis és két további új adatbázis bevezeté
sét tervezi.
A Hoppenstedt-adatbázisok online felhasználásá
nak 60%-a az NSZK-n kívüli országokból származik,
25%-a Nagy-Britanniából. A cég elve ugyanannak
az információnak különböző formában való terjesz
tése, hogy minden felhasználó kiválaszthassa a
problémájának leginkább megfelelőt. A nyomtatott
kézikönyvek és az online adatbázisok mellett példá
ul címlistákat is szolgáltat.
Várhatóan ősszel kerül forgalomba C D ROM-on
a nyugatnémet vállalatokra vonatkozó Hoppenstedt-

adatbázis német nyelvű változata. Az ára 10 ezer
USD körül lesz évente.
Ez év Őszére tervezik kb. 1900 nyugatnémet,
tőzsdén jegyzett vállalat pénzügyi mérlegadatait tar
talmazó új adatbázis bevezetését több nemzetközi
szolgáltatóközponton is. Az adatbázist jövőre mág
neslemezen is árusítani fogják személyi számítógép
re alkalmas szoftverrel. Még az idén várható egy
tőzsdei adatbázis bevezetése is, amely elsősorban
NSZK érdekeltségű mintegy 3000 részvény napi ár
folyamát és mozgását követi nyomon világszerte.
Ez az adatbázis csak a Hoppenstedt darmstadti szá
mítógépen lesz elérhető kb. 4500 U S D / é v előfize
tési díj ellenében. A mágneslemezre kimenteit
adatok offline elemzésére egy személyi számítógép
re alkalmas szoftver forgalomba hozatalát is terve
zik.
/Information World Review, 1987.14. sz.p. 11./
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A D i a l ó g fogja s z o l g á l t a t n i
a Beilstein-adatbázist
A Dialóg In/orma/ion Services, Inc. szolgáltatóköz
pont és a Beilstein Online adatbázis készítője, a nyu
gatnémet Springer Verlag szerződést írt alá az adat
bázisnak a Dialóg rendszeren való szolgáltatásáról.
A megállapodás kiterjed mind a "faktografikus állo
m á n y r a " , amely legfeljebb 400 különféle kémiai és
fizikai jellemzőt tartalmaz az adatbázisban szereplő
minden egyes vegyületre, mind a "szerkezeti állo
m á n y r a " , amely a vegyületek szerkezeti megjelení
tését tartalmazza.
Az adatbázis 1830-tól kezdve dolgozza fel a
Beilstein-kézikönyv és öt kiegészítő sorozatának
anyagát. Jóllehet csak az ötödik sorozat angol
nyelvű, az adatbázis használata gyakorlatilag függet
len a nyelvtől, mivel főként szám- és szerkezeti ada
tokat tartalmaz.
Az adatbázis jelenleg 600 - 700 vegyületre és jel
lemző adataira terjed k i . Három forrást dolgoz fel:
• tényadatokat tartalmazó kivonatok,
• primer irodalom,
• a kézikönyv anyaga.
Az adatbázis teljes elkészülte - a kézikönyv 240
ezer oldalának, a tényadatokat tartalmazó kivona
tokból származó 7,5 millió rekord, i l l . 3 millió ve
gyület és a primer irodalom alapján 1980-tól kezdve
bekerülő évi 500 ezer vegyület számitógépre vitelé
vel - 1991-re várható. A Dialóg 1987-re tervezi a
Beilslein Online szolgáltatás beindítását. A Dialóg
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