Viktige årstall i NTBs historie

Utviklingen i NTBs fotovirksomhet:
1932: NTBs bildeavdeling grunnlagt. Bildene sendes per. post.
1939: KlisjÅ©avdelingen starter. Lager klisjeer som sendes avisene per. post.
1945: Telefoto-teknikken tas i bruk.
1945-1970: De fleste aviser får bildene i posten.
1962: Telefoto-linje fra London åpnet.
1965: Første telefoto i farger.
1965-1970: Telefoto-mottaket i avisene bygges ut.
1972: Stamlinje-nett for foto.
1978: Fargebilder begynner å bli vanlig.
1984: Første satellitt-sendte bilde til NTB.
1987: Post-sending av bilder slutt. Raskere telefoto-sendere tas i bruk.
1989: Satellitt-sending til avisene tas i bruk. Fargebilde tar 20 minutter.
1995: NTB-Link tas i bruk. Fargebilder kan sendes på to minutter.
1999: Fotovirksomheten til NTB slås sammen med Scan-Foto til Scanpix AS
2004: Internett overtar som distribusjonskanal - slutt på satellitt-sendingene.

Viktige årstall for nyhetsformidlingen i Norge:
1867: Telegrammer via telegraflinje fra GÅ¶teborg. Nyhetene bringes ut med bud. NTB leverer
120 ord i døgnet
1887: Telegrafisk forbindelse til kunder utenfor Oslo. Nyhetstjenesten er på 200 ord i døgnet.
1889: NTB får telefon. Telefonforbindelsen begrenset til Oslo.
1899: Telefonlinjen mellom København og Oslo åpnes.
1900: Aviser utenfor Oslo får nyheter via telefon.
1913: NTB får sin første skrivemaskin. Nyhetstjenesten vokst til 4.000 ord per. dag.
1932: Den første fjernskriveren tas i bruk til Oslo-avisene. Hastighet: 50 ord i minuttet
1936: Trådløs overføring via radio til NTB - Hell-systemet. Meldingene skrives ut på strimler.
1941: Tyskerne innfører Hell-sending ut til avisene.
1949: Fast fjernskriverlinje fra England via Tyskland til Oslo.
1952: Mer moderne Hell-skriver, meldinger på flak.
1960: Radiostyrt fjernskriver og telex bringer nyhetene ut.
1965: Stamlinjenett for fjernskrivere utbygd i hele landet.
1969: Stortinget innfører tilskudd til fjernskrivernettet. Hastigheten er nå 60 ord i minuttet.
1970: Prøver med telesetting av radio/TV-programmet.
1973: NTBs første datamaskin tas i bruk. Utsendingshastigheten øker til 100 ord i minuttet.
1982: Dataanlegg av typen Atex installert. Hastighet: 240 ord i minuttet.
1987: Redaksjonen begynner å skrive på skjerm.
1989: Satellitt-sending av tekst. Hastigheten øker.
1998: Satellitt-kapasiteten utvides - sendehastighet 960 ord i minuttet.
2004: Internett overtar som distribusjonskanal. Slutt på satellitt-sendinger.

