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BIJ HET VERSCHIJNEN VAN DE EERSTE AFLEVERING VAN DE SERIE 

'NEDERLANDSE FAUNISTISCHE MEDEDE LI NGEN' 

Stimulering van de Nederlandse faunistiek in de ruimste zin van het 

woord, is het doel van de serie Nederlandse Faunisti sche Mededelingen, 

die wordt uitgegeven door het Centraal Bureau Neder l and van de EIS. 

In juni 1978 is de eers te aflevering verschenen, nl "De larven der 

Nederlandse Chironomidae (Diptera)" van de hand van dr . H.K.M. Maller 

Pillot. Dit werk zal in afleveringen verschi jnen . Deze kunnen steeds 

in de bijgeleverde mul to-ringband worden opgeborgen. 

De prijs van deze af l evering bedraagt f 12.50 (inclusief multo

ringband en de nog te verschijnen afleveringen) . Bestellingen kunnen 

worden gericht aan de Bi bliotheek van het Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie, Postbus 9517 , 2300 RA Leiden. 

De eerstvolgende aflevering van de serie is de verspr eidingsatlas 

van 64 soorten Nederlandse graafwespen, samengesteld door Br . V. Lefeber. 

Naar verwachting zal deze in september of ok t ober a.s. verschijnen. 

ENKELE OPMERKINGEN OVER NIEUWE COMPUTERPROGRAMMA ' S EN 

HET INVU LLEN VAN DE PONSFORMULIEREN 

1 • Nieuwe programma ' s 

Sinds I maart 1978 werkt mw . drs . N. van Houten-Drost bij het 

Centraal Bureau met het doel computerprogrammatuur te schrijven voor 

EIS-Neder land. Haar aanstelling voo r de tijd van één jaar i s mogeli j k 

geworden door een subsidie van het ministerie van C.R.M. 

Als eerste wordt nu gewerkt aan het vereenvoudigen van de werkzaam

heden van de gebruiker, de invuller van de ponsformulieren. Ieder die 

al ponsformulieren heeft ingevuld zal hebben gemerkt dat nog steeds een 

vri j groo t aantal routinehandelingen moet worden verricht ; een gedeelte 

hiervan trachten wij nu door de computer te laten oplossen . De hier 

beschreven programmatuur hopen wij rond de tijd dat U deze Ni euwsbrief 

ontvangt gehee l ger eed te hebben voor gebruik. 

Het eerste prog:ramma, genaamd PLN_EIS , is gericht op de bewerker van 

bestaande collecties, bijv . van musea . Zoals bekend geven oude etiketten 

meestal nauwelijks meer informatie dan de plaats 1,;aar het betreffende 




