
Kontorssystemmiljö på Telemuseum
Under ett antal år har en försöksverksamhet i samarbete med Telever
ket, särskilt Stockholms teleområde, bedrivits på Telemuseum med 
syfte att låta skolklasser komma till museet och bedriva grupparbete 
med modern teleutrustning. Verksamheten har genomförts med pro
visoriskt uppställd materiel i museets utställningslokaler.

Under vinterhalvåret 1990-91 har en särskild lokal för denna skol
verksamhet byggts upp i Telemusei-byggnadens övervåning med 
ianspråktagande av ca 40 m2 av Tekniska Museets dataavdelning och 
ca 40 m2 av angränsande del i Telemuseum. Det så erhållna utrymmet 
har fördelats mellan ett kontor på ca 50 m2 och ett grupparbetsrum på 
ca 30 m2.

Kontorsdelen rymmer 4-6 arbetsplatser, var och en avsedd för två 
elever, och är utrustad med dataterminaler med ordbehandlingspro
gram KIS II och videotex. Vidare finns möjligheter att arbeta med 
persondator med Windows program och med talsyntesutrustning 
(ger synskadade möjlighet att kommunicera via dataterminal), med 
datatelefoner, telefax, telex och texttelefoner. I utrustningen ingår 
också laserskrivare, video och en 37 tums storbildsmonitor, till vilken 
vissa av terminalerna samt persondatorn kan kopplas.

Grupparbetsrummet har plats för 8-10 elever och är förutom AV-
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utrustning utrustat med konferenstelefon, texttelefon, telex samt tele
foner för demonstration av Televerkets PLUS-tjänster.

En bred vikdörr mellan grupparbetsrum och kontorsdel möjliggör 
gemensamt utnyttjande, exempelvis för att samla en hel klass.

Gemensamt för anläggningens arbetsstationer är en företagsväxel 
A335, som klarar både tal och datakommunikation, och en dator 
DS90/30S, vilka ger kapacitet även för museets administrativa behov.

Kontorssystemmiljön, som i dagligt tal kommit att kallas ”Konto
rama”, har i stor utsträckning övertagit uppgifter Stockholms teleom
råde tidigare haft särskild lokal för på annan plats. Verksamheten med 
inbokade skolklasser har påbörjats under vårterminen 1991 och visat 
sig mycket efterfrågad och ger en unik möjlighet för eleverna på vissa 
linjer i särskilt gymnasieskolan att pröva på utrustning som de senare 
kommer att möta i arbetslivet. För verksamheten ställer Stockholms 
teleområde upp med handledande personal. Syftet med detta är att 
eleverna skall möta handledare som i sin ordinarie tjänstgöring har 
daglig kontakt med den aktuella utrustningen. För Telemuseum inne
bär anläggningen att fler skolelever kommer till museet, vilket följs 
upp genom att museets undervisningspersonal kompletterar med 
aktiviteter som belyser de telehistoriska aspekterna.

Uppbyggnaden av kontorssystemmiljön har finansierats genom ett 
särskilt projektanslag från Televerket.
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