
RagTime is dé unieke professionele
Business-Publishing software. RagTime
combineert krachtige prestaties op het ge-
bied van tekstverwerking, uitgebreide
spreadsheets, illustraties en maakt com-
plexe grafieken en sjabloondocumenten in
een professionele layout-omgeving.

Naadloos samenspel van alle
componenten

> Tekeningkaders zijn tevens de contai-
ners voor tekstverwerking, spread-
sheets, afbeeldingen, grafieken ...

> Naar keuze direct bewerken van alle
componenten op een pagina of in
speciale bewerkingsvensters.

> Rekenfuncties werken in spread-
sheets, teksten, diagrammen en
bedieningselementen zoals knoppen.

> De gehele inhoud van kaders kan men
draaien, schalen en vervormen.

> Uniforme spellingcontrole in alle com-
ponenten zoals tekst, spreadsheets,
grafieken etc.

Tekst
> Optimale verbetering van de leesbaar-

heid op beeldschermen door Font-
smoothing.

> Voetnoten, inhoudsopgave, index en
initialen.

> Symbolen, woorden of hele tekstblok-
ken kunnen met AutoText via vooraf
gedefinieerde toetsenbordafkortingen
geplaatst worden.

> Ondersteuning voor TrueType-, Type1-
en OpenType lettertypeformaat.

> Meertalige teksten kunnen zonder de
aankoop van extra woordenboeken
gecontroleerd en afgebroken worden.

Spreadsheets
> Meer dan 200 functies, afbeeldingen

in spreadsheet-cellen.
> Driedimensionale spreadsheets met

16.000 rijen, kolommen en lagen.
Meerdere spreadsheets per document.

> Verenigde celbereiken, roteren van cel
inhoud.

> Uitstekende typografie ook in cellen
van een spreadsheet.

> Voortzetting van spreadsheets d.m.v.
pijplijnen over meerdere pagina’s.

Afbeeldingen
> Koppeling en gegevensuitwisseling

met digitale camera’s.
> Ondersteunde afbeeldingformaten:

JPEG, PNG, EPSF, WMF, EMF, BMP,
PICT, TIFF (ook CMYK, LAB en voorge-
separeerd) met kleurprofielen.

> Uitknippaden in JPEG, TIFF en EPSF.

RagTime-6.6-FeitenU maakt complete 
documenten – 

niet alleen teksten
of spreadsheets 

Wees succesvol
met uw werk.
Het resultaat van uw werk wordt beoor-
deeld aan het kant-en-klaar gedrukte
document. Verslagen, prijslijsten, analyses of verkoopmateriaal zijn
meer dan teksten, bladen met berekeningen en grafieken. Het is de
combinatie van alle elementen die van een tekst een verslag maakt
en van een tabel een analyse die gepresenteerd kan worden.

Geef uw documenten nu dat laatste puntje op de i.
U heeft tot nu toe nog geen opmaakprogramma gebruikt omdat u
de mogelijkheden van spreadsheet-berekeningen of tekstver-

werking nodig had. Geef uw werk
nu dat laatste je ne sais quoi.
RagTime brengt de kracht van op-
maak naar uw kantoor en office-mo-
gelijkheden naar de Prepress.

Productiever werken.
Met RagTime heeft u teksten,
spreadsheet-berekeningen, teke-
ningen, illustraties en grafieken in
een comfortabele opmaakomge-
ving. De intuïtieve gebruikersinter-
face geeft u snel toegang tot alle
functies van het programma.

Geen gevolgen door economische crisis
voor de activiteiten van B&R in Noord-
Amerika

Wiesbaden (BRD). De Duit-

se export heeft steeds meer

te lijden van de gevolgen

van de economische crisis in

Azië, Rusland en Latijns-

Amerika. De export groeide

in het laatste kwartaal van

1998 met slechts 1 procent

ten opzichte van 1997, ter-

wijl de exporten in de eerste

helft nog boven de 10 pro-

cent lagen. Ook de groei van

de invoer daalde nog verder,

met een stijging van slechts

0,7 procent in het vierde

kwartaal.

De economische en financi-

ele crisis in Rusland bracht

de handelsbetrekkingen met

Duitsland naar een nieuw

dieptepunt. Ten gevolge

hiervan bleven de Duitse ex-

porten naar Rusland drama-

tisch kelderen. De export

werd gehalveerd tot DM 2,3

miljard (EUR 1,2 miljard) in

het vierde kwartaal, terwijl

de groeipercentages tot de

zomermaanden nog met

twee cijfers voor de komma

geschreven werden. De ex-

port naar Aziatische lidstaten

had ook zware slagen te

verduren en daalde met

maar liefst 30 procent naar

een historisch dieptepunt.
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StockReport -
Wekelijkse nieuwsbrief - exclusief voor klanten van B&R

Activiteiten in Noord-Amerika
Ontwikkeling van de koersen aan de hand van het voorbeeld
van de fondsen HGA en B&R over een periode van 6 maanden

B&R-grafiek door: D. Gröger

Hoekhuis:
LUXE VOOR NATUUR-
LIEFHEBBERS ...

Zeer rustig gelegen hoekhuis op
een toplocatie te Arnhem met
uitzicht over de Rijn. Het huis is
gebouwd op een perceel van 345
vierkante meter, heeft 170 vier-
kante meter woonruimte en ca. 20
vierkante meter bruikbare ruimte.

Het 21 vierkante meter grote ter-
ras op het zuiden is afgewerkt met
marmeren tegels en leidt naar een
fraaie tuin met een parkbank en
oude bomen. In de kelder bevindt
zich een ruime studeerkamer, een
aparte keuken, een opslagruimte
en een was- en drooghok, directe
toegang tot de tuin en kan in een
zelfstandig appartement veran-
derd worden. Alle zes kamers in
dit huis zijn smaakvol ingericht
met houten plafonds en klassiek
behang. In het woongedeelte staat
op de begane grond een antieke
pilaar en deze verdieping is voor-
zien van parketvloer.

De drie slaapkamers op de eerste
verdieping en de verbouwde
studio op zolder zijn uitgerust met
hoogpolig tapijt. De eerste etage
en zolder hebben ieder een eigen
groot balkon, terwijl het terras
voorzien is van elektrische luiken
en markiezen.

Huis & Woning - Makelaars in onroerend goed

Financieringsmodel Stand 5/06

Vraagprijs

Looptijd

385.000,00 EUR

15 jaar

492.107,00 USD

(180 maanden)

Maandelijkse lasten

Totale kosten

2.404,11 EUR

432.740,00 EUR

3.072,93 USD

553.128,27 USD

Kort exposé
Hoekhuis - toplocatie
persoonlijk exposé voor de familie Ter Brake

Vraagprijs 385.000 EUR
(492.107,00 USD)

Dit aanbod kan zonder kennisgeving gewij-
zigd worden. Fouten, eerdere verkoop- en
prijswijzigingen voorbehouden. Als een koop-
contract opgesteld wordt n.a.v. onze bemid-
deling, is de koper gehouden de genoemde
commissie te betalen. Dit exposé is uitslui-
tend bestemd voor ontvanger. U mag deze
gegevens niet aan derden doorgeven op
straffe van het betalen van een commissie
als zulks resulteert in het sluiten van een
koopcontract. U dient ons te informeren wan-
neer u direct met de eigenaar onderhandelt!

CAPITALIS

we will help you grow.

Neuemissionen und der „Neue Markt“
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Die Wirtschaft des
Landes ist im ver-
gangenen Jahr nach
drei schwachen
Quartalen gegen Jah-
resende kräftig ge-
wachsen und geht
gut erholt ins Jahr

auch dafür, dass die seit
Frühjahr anhaltende
Pause im Aufwärtstrend
der Beschäftigung zu
Ende geht und wieder in
einen leichten Beschäfti-
gungszuwachs einmün-
det. Zu diesen Ergebnis-
sen kommt das Statisti-
sche Landesamt in der
aktuellen Ausgabe sei-
ner Veröffentlichungs-
reihe „Konjunktur Süd-
west“, die soeben er-
schienen ist. Der Präsi-
dent Peter Weihlert,
rechnet nach dem Wirt-
schaftswachstum von 1
Prozent im ersten Halb-
jahr für das Land im Jah-
resdurchschnitt 1999
mit einer Wachstumsra-
te von real 1 Prozent und
für die Beschäftigung
ebenfalls mit 

Der Durchschnitt der End-
werte 85,5 bestätigt die
Analysten.

2000.
Sie folgt damit der
Entwicklung im Bund
und in Europa, die
schon früher zum
Aufwärtstrend ange-
setzt hatten. Erste
Anzeichen sprechen
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Dé professionele

Business Publishing

oplossing

Blader even door
en kijkt u eens, hoe
Business Publishing
werkt ...

Grafieken
> Galerij met meer dan 200 modellen.
> 2D- en echte 3D-diagrammen met

licht- en standpunt; lijn-, cirkel-, XYZ-
diagrammen, ballon- en pooldiagram-
men alsook een combinatie van de
verschillende typen diagrammen.

> Automatische actualisering tussen
spreadsheets en diagrammen.

Uitvoer
> Kleurendruk op inkjet- en laserprinters

(met en zonder PostScript).
> Vierkleuren- en steunkleurscheiding

van RGB, LAB en CMYK voor raster-
beelden, tekst en vectorelementen.

> ICC-Color-management voor weergave
op beeldscherm, printer en proof.

> Export van complete pagina's of een
willekeurige selectie naar gevectori-
seerde EPS, TIFF, JPEG, PNG ...

> Uitstekende export naar HTML/CSS.
> Glasheldere voorvertoning en een net

zo perfecte afdruk van vectorinforma-
tie uit EPS bestanden.

> PDF-export, onder andere gekoppeld
met Adobe Acrobat Distiller.

Algemeen
> Identiek bestandsformaat onder

Windows en Mac OS, zodoende
perfect voor heterogene netwerken.

> De programmataal kan achteraf
worden aangepast.

> Foyer met de meest gebruikte
documenten en sjabloondocumenten.

> PDF-documenten kunnen als afbeel-
dingen in een kader geplaatst worden.

> Opmaakpalet met snelle toegang tot
de meest voorkomende instellingen en
gereedschappen.

> Import/export voor Word, Excel, RTF,
SYLK, DBF, XTND, JPEG, PNG, EPSF,
TIFF, WMF, EMF, BMP, PICT en Text.

© Copyright 2015 
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De benaming van
een tekst die vaak
door drukkers, zet-
ters, grafisch ontwer-
pers en dergelijke
gebruikt wordt om te
kijken hoe een tekst
of lettertype eruit

De teksten lijken op het
eerste gezicht originele
Latijnse teksten te zijn,
maar hebben in werke-
lijkheid volstrekt geen
betekenis en het Latijn
staat vol spelfouten en
verbasteringen.
Dat is ook de reden waa-
rom de teksten gebruikt
worden door drukkers
en zetters: bij een lees-
bare tekst zou de lezer
afgeleid worden door de
inhoud, terwijl het zui-
ver en alleen om de
vormgeving gaat.
Vandaar dat ook wij een
stukje beschrijving over
Lorem Ipsum afkomstig
van Wikipedia genomen
hebben om deze bro-
chure van ’zinvolle’ tekst
te voorzien.

De gemiddelde handels-
waarde is 85,5 volgens

onze analisten.  

ziet, bijvoorbeeld op
een webpagina of op
een kaft van een
boek is Lorem Ipsum
(afgekort: lipsum).
De standaardversie
van het Lorem Ipsum
stamt uit circa 1500.
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Voetnoten, inhouds-
opgave, index, kruis-
verwijzingen en nog

veel meer typografische
functies.

Lijn-, cirkel-, XYZ- 
diagrammen, ballon-
en pooldiagrammen

en de combinatie
daarvan in 2D en 3D.

Formules, evalueren,
analyseren, tabellencalculatie
en typografie.

Professionele uitvoer

Het maakt niet uit of  u de uitvoer doet

naar internet, bureau- en inkjet

printers, PDF of  professionele offset-

druk. RagTime kan het allemaal aan.

Uitvoer naar bureau- 
en inkjetprinters

Export naar Acrobat PDF en HTML

Uitvoer naar professionele
offsetdruk zonder verdere
voorbereidingen

Productiever werken

Gebruik tekstverwerking en spread-

sheets in een layout-omgeving die aan

uw creativiteit geen grenzen stelt.

Overwin de natuurlijke barrière van

gewone office-software en accepteer

geen beperkingen. 

Met RagTime werkt u productiever.

Professionele
layout-omgeving
Combineer tekst, af-
beeldingen, grafieken
en spreadsheets tot
een totaal document.

Nauwkeurige
beeldpositionering
Schalen, draaien,
bijsnijden, vervormen
en nog veel meer.

Tekstverwerking
Schrijf uw teksten
met alle comfort of
importeer complete
Word-documenten.

Grafieken
Spreadsheet-
gegevens worden met
een enkele muisklik in
een hele scala van
grafieken getoond.

Spreadsheets
RagTime is het 
enige layout-
programma met
spreadsheets en
Excel-import.




