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Marknadstidning

juni 1994

med nyheter fr6n DATAOITEN
Nu ar äntligen vår nya Programkatalog klar. Vi byter också namn på vårt nyhetsbrev från
ProgramNyheter till Programmeraren, som nu ar DATABITENS marknadstidning.
Vi firar med ett stort antal fina somrnarerbjuidanden.

Borland har tecknat ett förmånligt storkundsavtal (Borland Advantage) med Statskontoret som innebär att statliga myndigheter och förvaltningar kan köpa Borlandprodukter till speciellt förmånligt pris. Som Borland
Language Center är DATABITEN en sjalvklar partner i detta avtal. Vi har t om byggt ut avtalet till att omfatta våra egna tilläggsprodukter som PLUS-versionerna av Turbo Pascal och Borland Pascal samt MultiGraphics. Kontakta oss för detaljer.

I
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I år hålls den internationella Dataolympiaden för första
gången i Sverige. Över 300 elever och lärare från hela
världen kommer att samlas i Stockholm från den 3:e
till 10 juli. DATABITEN sponsrar som vanligt de svenska uttagningstävlingarna och det svenska deltagande i
Olympiaden. Vi avser ocksa att finnas på plats under
några tavlingsdagar och visa upp intressanta prograrnmenngsnyheter.

Utnyttja v% förmånliga villkor för att uppdatera till
senaste version (revision) av din programvara. Eller
teckna serviceavtal p&de program du önskar och vi
sköter allt automatiskt.

Vi har ett antal fina sommarerbjudanden i detta utskick
- se beställningskupongen Lagg speciellt märke till kanonpriserna pa MultiGraphics och paketerbjudandena
på Borland C++ 4.02. Priserna galler fram till den
18 augusti.

Det samlade inköpsvärdet före rabatt och exkl moms
ska uppgå till minst 2000:Värdekupongen galler inte på uppdateringar eller produkter till sommarpris i detta utskick.
Sista datum för inlösen är 18 aug 1994.
Och när du har utnyttjat din värdekupong får du en ny!
Det ska löna sig att vara kund hos DATABITEN!

Kommande höst ser ut att bli ovanligt spännande med
många produktnyheter. Från DATABITEN kommer
MultiControl, en påbyggnad till MultiGraphics. MultiControl gör det möjligt att skapa Windowsliknande
programgränssnitt för grdikrnod direkt i DOS med
högre prestanda, en bråkdel i minnesbehov och full
kontroll över hårdvaran. Resurser kan delas mellan
DOS och Windows.
Borland släpper mycket intressanta nyheter för Pascal
och Windows och vi jobbar som vanligt intensivt med
att toppa med egna PLUS-tillägg.
Microsoft går ut i bredare betatestning av sin nya Windowsversion "Chicago" och har utlovat nya versioner
av sina språkprodukter.
Så håll utkik efter nästa nummer av Programmeraren vår nya informationskanal för dig som är kund hos
DATABITEN.

DATABITEN stänger för semester v. 27 - 28 ( 4 juli 15 juli). Försök att lagga beställningar i god tid före
semestern. Med tillönskan om en trevlig sommar.

Som extra bonus innehåller detta utskick en vardekupong pil 200:- (exkl moms) som galler vid inköp av
valfria produkter i vår prislista och med följande villkor:
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P4 gång

MultiGraphics 2.2
Nya versionen av MultiGraphics har
förbättrats jämfört med version 2.1
pil ett antal punkter:
VESA-stöd (endast Pro-versionen).
Med den nya VESA-drivrutinen kan
du använda flertalet SuperVGA-kort
pil marknaden med 256 fkger och hög
upplösning (1024x768 eller bättre).
Tillgängliga VESA-moder kan detekteras och du kan automatiskt eller manuellt aktivera en optimal mod.
Förbättrad konturföljning med nya
TraceComplexOutline. Man kan nu
skriva egna furiktioner för att skräddarsy konturföljningen. Du kan exv
lata konturen definieras av alla fkger
skilda från bakgrundsfärgen, som f*ger inom ett visst RGB-intervall, som
farger inom ett visst intensitetsområde, etc. Tekniken kan användas för att
automatiskt digitalisera textfonter,
symboler, fotografier, kartor, etc.
Tillämpningar finns inom bildanalys i
medicinska och tekniska tillämpningar.
Automatisk anpassning av en skara
Bézierku~or(tredjegradspolynom) till
en punktföljd med nya FitBezier. Precisionen kan sättas genom att ange
önskat maxfel. Punktdata kan exv
komma från en konturföljning enligt
ovan. Bézierskaran kan sedan manipuleras matematiskt (ändring av kontrollpunkter, skalas, vridas, zoomas,
längd- och ytberäknas, etc), ritas, SIlas eller användas för att bygga upp
symbolbibliotek eller fonter.
Fler exempel till hjälp och inspiration.

MuitiGraphics 2.2 och MultiGraphics Pro 2.2 (som ger kommersiella
rättigheter, har stöd för skyddat DOSläge och innehaller fler drivrutiner
för SuperVGA, VESA, laserskrivare,
fargsknvare, plotters) finns i versioner för Turbo Pascal/Borland Pascal,
TopSpeed Modula-2 resp TopSpeed
C C + + . Varje version har sin egen
språkanpassade dokumentation. Du
kan ocksa välja mellan svenskspråkig
resp engelskspråkig version.
Missa inte våra kanonpriser med
3Wo rabatt pd Multi-Gmphics och
MultiGraphks Pro!.

MuitiGraphics 1025:- (ord 1475:-)
MultiGraphics Pro 1995:- (2825:-)
Skolversionen kostar endast 995:men är till innehallet identisk med
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Mattebibliotek
och verktyg
Tidigare generationer matematiker, forskare, tekniker och statistiker skulle nog gnuggat ögonen om de kunnat se de fantastiska matematikverktyg vi
idag har tillgling till. Allt från massiva beräkningar med vanliga kalkylprogram till studier av avancerade tekniska modeller baserade på ickeliqjara
ekvationssystem, diffekvationer och fouriertransformer, samt symbolisk
manipulering av algebraiska uttryck och exakt lösning av ekvationer och
integrering.
Ett belysande, men tragiskt exempel ar följande:
Grekerna uppskattade pi (kvoten mellan cirkelns omkrets och diameter)
till 3 In.På 1800-talet använde en
raknevirtuos decennier av sitt liv för
att slutligen dr 1874 publicera en
tabell med talet pi beräknat t om den
707:e decimalen!

ingen orkade göra om prestationen stod sig detta resultatfram
till slutet av 1940-talet da ENIAC på
ca 70 timmar beräknade vi med hela
2035 decimaler. Den stackars tabellmakaren hade dessutom räknat fel
(jag tror det var nrfgonstans efter den
400:e decimalen) och förslösat kanske rio år av sitt liv. Ar 1994 försedd
med programpaketet Maple IV och en
486/66:a beräknar jag pi med 2035
decimaler pd 2 sekunder!

Här är en kortfattad lista över intressanta toolboxar och program. Se programkataiogen för mer information,
eller bestäil utförlig information och i
vissa fall demodiskett.
DA TABITENS PLUS-toolbox
Med FFE-modulen (Fast Function
Evaluator) kan du snabbt evaluera
funktioner skrivna som textsträngar.
Stöd for alla standardfunktioner plus
egendefinierade. P&vår demodiskett
till MultiGraphics hittar du bl a demoversionen av ett interaktiv grafritPro-versionen, men får endast användas för undervisningsbruk.
Om du köper MultiGraphics nu levererar vi version 2.1 direkt och du får
en fri uppdatering till 2.2 så fort den
är klar for distribution.
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ningsprogram, Graflit, skapat av
läraren Anders Gustavsson i Lund.
GrafRit utnyttjar FFE-modulen och
MultiGraphics.
MA THPAK 87
Assembleroptimerad bibliotek till
Pascal, C , m fl för att med 80x87-processorI486DX eller Pentium mycket
snabbt lösa numeriska problem.
Matrishantering, Fouriertransformer*
m m.
Mathcad 5.WMathcad 5.0 Plus
Windowsbaserat program för att lösa
de flesta numeriska problem. Bra integrering med dokumentationshantering. Nu även med stöd för symboliska manipulationer. Grafisk presentation. Demodiskett.
Maple IV 3.0
Enastående förmaga till symboliska
manipulationer och exakta lösningar,
och i version 3.0 aven omfattande
stöd för numeriska beräkningar. Över
2500 funktioner. Grafisk presentation
och animenngsmöjligheter. Demodiskett.
Just nu kan du köpa Maple IV 2.0 till
ett kanonpris av 3490:- I priset ingår
gratis uppdatering till Maple N 3.0.
Detta är under halva normalpriset!
Dock - antalet är begränsat

Derive
Prisvärt DOS-baserat verktyg för symbolisk manipulering av uttryck och
ekvationslösning. Övningsböcker på
svenska finns att köpa.

Tfn 026-256493

Fax 026-253641
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Borland C++ 4.02

Borland PowerPack
for DOS

Ny version med förbättrat
NT och "Chicago1'-stöd

Spränger 640 K-vallen !
Efterlängtad nyhet för Borland C++ programmerare. Med PowerPack och
Borland C++ 4.02 kan du nu skapa 16- och 32-bitars skyddade WC++
applikationer for DOS Här a r några fördelar:
Du får tillgång till betydligt mer minne för kod och data - 16 MB med 16bitars extendern och hela 4 GB med
32-bitars extendem. Goodbye old 640
K!

Rak minnesmodell
Med 32-bitars extendern kan du arbeta med 386-, 486- och Pentiumprocessorernas optimala mod, som ger en
linjär minnesmodell utan de ökända
64K-segmenten som används i 16-bitars moder. Du kan te x skapa arrayer med 1000x1000 flyttal (8MB), om
bara datorn har minne så det räcker!
Dessutom arbetar processorn betydligt snabbare i 32-bitars läge - så en
enkel omkompilering av din gamla
kod förbättrar prestanda utan extra arbete.

DLL:er under DOS
Skapa och använd DLL:er kompatibla med Windows. Dynamic ink Libraries gör det möjligt att separatkompilera funktionsbibliotek sorn knyts
till applikationer först vid exekvering.
DLL:er lämpar sig för drivnitiner och
programbibliotek som ska utnyttjas
tillsammans med andra kompilatorer
och under flera plattformar.

16-bitars DLL:er som skapas med
PowerPack är kompatibla med Windows 3.1 DLL:er. Du kan också
använda många Windows DLL:er
under DOS. 32-bitars DLL:er är på
samma sätt kompatibla med Windows NT och "Chicago", dvs den
kommande nya Windowsversionen.
Borlands DOS-Extenders emulerar delar av funktionerna i WindowsiWin32
API, bl a minneshanteringen i Windows.

Turbo Vision
Turbo Vision 2.0 Framework är en
utökad version av Turbo Visionbiblioteket i BC++ 3.. Med Turbo Vision
skapar du textbaserade användargränssnitt med fönster, menyer, dialoger, datavalidenng, mushantenng,
m m. Turbo Vision kan användas i såväl reellt DOS-läge som 16- och 32bitars skyddade lägen.
BGl-grafik för skyddat läge.
Borlands BGI-grafik fungerar nu i såväl 16- som 32-bitars lägen. Drivrutinerna är implementerade som DLL:er
och med stöd för flera SuperVGAkort som TSENG, VIDE07, TRIDENT, PARADISE och alla S3-kort.

Flera plattformar
Applikationer som skapas med Borlands DOS-Extenders är kompatibla
med en rad plattformar:
16-bitars applikationer kan köras
under DOS, Windows 3 . 1 DOS-ses~
sion, Windows NT och OS12 2.x
DOS-sessioner. 32-bitars applikationer kan i allmänhet köras under DOS,
Windows 3.1 DOS-sessioner, Windows NT och OS12 2.x DOS-sessioner.

I december -93 lanserade Borland
version 4.0 av sin utvecklingsmiljö
för C++ och Windows. Nu är det
dags för en ny revision, 4.02, med
flera förbättringar:

Den integrerade miljön kan nu köras
under Windows NT och "Chicago"
(arbetsnamnet på kommande 32-bitars Windows 4.0 (?)). Detta gör det
möjligt att utnyttja de äkta multitaskingmöjligheterna och minnesskyddet hos dessa plattformar.
Den integrerade miljön laddar snabbare vid programstart. Den integrerade miljön använder mindre minne än
förr.
Filstorleken på projektfiler har reducerats, men 4.02 är fortfarande helt
kompatibel med tidigare versioner.
Applikationer byggs snabbare.
Exekveringsfel under NT och Chicago kan fångas aven då TD32 debuggem inte är aktiv. Debuggern laddas
istäilet automatiskt och visar i källkoden vilken programrad som har orsakat kraschen.
Förbättrad hantering av fel i DLL:er.
Komgerad, förbättrad och utökad online hjälp.
Komplettera BC++ med Borlands
Visual Solution Pack som ger dig
en guldgmva av VBX-komponenter
att ösa ur och använda i dina Windowsapplikationer.
Om du tänker utveckla för DOS ska
du verkligen satsa på BC++ 4.02 tillsammans med Borlands nya PowerPack för DOS, som med sina 16och 32-bitars DOS-Extenders bryter
ny mark.
Du kan uppdatera din 4.0-version
till 4.02 för en lägre kostnad. Se ockSA våra mycket prisvärda kombinationspaket!
Borland Powerpack kan köras tillsammans med Borland C++ 4.02.
Inga licensavgifter.

16-bitars modellen kan användas på
allt från 286:or och högre medan 32bitarsmodellen kraver minst 386:a.
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dBASE for Windows

%

Nu ar äntligen dBASE for Windows har! Med ny objektbaserad arkitektur - men ändå
helt kompatibel med applikationer skrivna for dBASE IV och dBASE III PLUS för
DOS. Välkända komponenter i DOS-versionerna har på ett naturligt sätt anpassats och
utvecklats till Windowsorienterade systemdelar.
Har ar de viktigaste nyheterna:
Nya falttyper för ljud, bilder, OLEobjekt och godtyckliga binära objekt
(BLOBs) i dBASE-filer.
Client-sener-baserad arkitektur som
är förberedd för direkt åtkomst till

SQL-servers som Oracle, Sybase, InterBase, etc. Högpresterande filter gör
åtkomsten av data blixtsnabb.
Det procedurorienterade språket i
dBASE har utökats med obiektonentering och händelsestyrni&. dBASE
för Windows har 20 färdiga klasser
som täcker in hela det grafiska gränssnittets möjligheter, inspektörsfönster
och formulär, OLE-komponenter,
DDE-länkar, m m. Egna klasser kan
definieras. Varje objekt som skapas
innehåller händelsehanterare för relevanta händelser - du specificerar vad
de ska göra!

-

Objektinspektörer och snabbmenyer.
Alla dBASE-fönster, obiekt och verktyg har egenskaper som kan inspekteras och modifieras direkt med objektinsDektörer- utan Drogrammenng!
når 'objektinspektören genom att glicka
med högerknappen på musen.

-

skräddarsydd version av Crystal Reports ingår - gör det lätt att skapa rapporter.
dBC-kontroller, som motsvarar
VBX:er, men kan skrivas helt i dBASE eget språk. Från kontrollpaletten
kan man välja och dra dBC- och
VBX-kontroller till sina formulär,
slappa dem, storleksändra och med
objektinspektören modifiera egenskaper, händelser och metoder.
OLE-klient, dvs OLE-objekt kan användas i dBASE-applikationer. DDEStöd.

~å~~~ dialoger använder fliksyskm
för att ge bgttre överblick och snabbare åtkomst.

Visuell frågedesigner, när du vill formulera frågor och knyta relationer
mellan tabeller. Genererar dBASEkod.

dBASE för Windows har visuella designverktyg som genererar objektorienterad dB,ASE-kod. Denna kod kan
bearbetas med såväl den inbyggda d i torn som de visuella verktygen.

debugger
kan sätta brytpunkter, stega program, inspektera
utvärdera
etc.
Inbyggd interaktiv inlärningsstudio
och komplett dBASE språkreferens

Formulärexpert som automatiskt skapar formulär utifrån användarens svar
;acker i många tillämpningar. Grafisk
formulardesigner när du behöver
större kontroll

Passa pi4 nu!
dBASE for Windows finns på CD
eller diskett. Missa inte vårt introdukrionspns!Om du har ett annat data-

Öppen
"Plug-and-Play"-arkitektur.
Stöd för hela utvecklingsmiljön i Windows, inklusive Windows API, basprogram, kan d~
D L L : ~ ~~, ~ ~ - k ~ C,
~ C++
t r och
~ l l dBASE
~ ~ ,for Windows till ett ännu
Pascalprocedurer som pluggbara kom- bättre pris. Gamla dBASE-kunder
ponenter i dBASE-applikationer.
uppdaterar förstås till absolut bästa
pris!
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Borland
ReportSmith
for PC
Ny rapportgenerator fran
Borland
Med ReportSmith genererar du rapporter enklare och mer flexibelt an någonsin. Rapporter konstrueras interaktivt och visuellt på skärmen utan
krångliga faltspecifikationer och koder. Du ser direkt hur rapporten kommer an se ut, utan att byta till något
speciellt förgranskningslage.
ReportSmith fungerar tillsammans
med alla vanliga PC-databaser som
dBASE, Paradox, Btrieve, Access,
FoxPro, Excel, ASCII och är fullt
ODBC-kompatibel. ReportSmith
finns också i en utökad version som
dessutom stödjer SQL-databaser som
Oracle, Sybase/Microsoft SQL Server, Ingres, Unify, SQLIBase, Gupta,
MDI, OmniSQL gateways till DB2.
Med det inbyggda programspråket,
Report Basic, kan man enkelt skräddarsy och integrera rapporter med existerande applikationer skrivna med
dBASE, Paradox, Visual Basic, etc.
ReportSmith kan anropa externa
DLL:er för att utöka sin funktionalitet ytterligare.

Tfn 026-256493

Fax 026-253641

I korthet
Borland C++ for OS12 1.5

Microsoft

Ny version av BC++ for OS12 som
är helt kompatibel med OS12 2.1. På

köpet ingår nya OS12 2.1 for Windows som gör det möjlig att installera
en komplett OS12 om du redan har
Windows 3.10.

Borland Pascal 7.0 & PLUS

-

Microsoft har släppt nya Access 2.0
och version 4.3 a v Office Pro-paket.
Microsoft är också mycket aktivt på
multimediaområdet och lanserar flera
nya CD-baserade paket, bl a Encarta
och .Ancient
Lands. Mycket stimule.
rande!

Stacker i Sverige för två år sedan
fanns det många skeptiker. Sedan
dess har diskkomprimenng blivit vardagsmat, men Stacker behåller sin ledande ställning. Version 4.0 packar
ännu bättre ( 2ggr) och har battre
verktyg för såväl DOS som Windowsmiljö.

ForeHelp

TurboPower prishöjer

dBASE 5.0 för DOS
Ny, västenligt uppdaterad version
med bl a inbyggd kompilator lanseras
i sommar. Beställ redan nu!

,,

Stacker 4.0

Om du nybeställer eller uppdaterar
till Borland Pascal 7.0 med DATABITENS svenska PLUS-handbbcker
och toolbox får du på köpet verktyget
ProtoGen från ProtoView (värde
SO:-) som underlättar arbetet med att
skapa Windowsgränssnittet. Alternativt kan välja videokursen World of
ObjectWindows for Pascal (värde
790:-). Antalet är dock begränsat.

Med ForeHelp från Forefront blir det
enklare att visuellt tillverka och
underhålla hjälpsystem i dina
Windowsapplikationer. Ingen ordbehandlare behövs. Genom ett exklusivt
avtal med Borland och Forefront kan
vi sälja ForeHelp till ett mycket bra
pris. Villkoret är att du äger Borland
Pascal 7.0 eller Borland C++ 4.0 eller
köperluppdaterar till någon av dessa
produkter.

capplikationer för Windows. Finns
med client-server stöd (INTEGRA
CS) eller utan (INTEGRA DTP). ~ i ~
inte vauppdateringserbjudande
från ~
~visual solution
~
lpack ~
bl a innehåller en bantad INTEGRA) till den kompletta
IN TEG RA-^^^^^^^^^

N& DATABITEN introducerade

-

TurboPower Software höjer priserna
på sina Pascal och C/C++ toolboxar
den 1 juli. Passa på att fynda innan
prishöjningen! Vi måste ha dina beställningar senast den 27 juni.

Bounds-Checker
Suveräna debuggers som automatiskt
upptäcker svåra fel som minnessönderskrifter, försvunna Windowsmeddelanden, etc. Övervakar programkörningen i bakgrunden.

INTEGRA
Med INTEGRA databashanterare integrerar du databashantering betydligt
enklare i dina C++ och Visual Basi-

har vi skrivit om tidigare. En utmärkt
toolbox för realtidshantering med Pascal och C. Nu ny C-version 4.0 med
stöd för skyddat DOS-läge.

Imaae KnifeNBX Pro Pack
VBX-toolbox för att läsa, spara,
zooma, storleksändra och skriva ut
bilder på TIFF-, BMP-, DIB, TARGA, PCX-, CIF och JPEG-format.
Fungerar tillsammans med alla Windowskompalitorer med stöd för
VBX:er, såsom Visual Basic, Borland
C++ 4.0, Visual C++, m fl.

INSTALIT for Windows
Program för att tillverka. egna installationsprograrn för Windowsapplikationer. Skapar masterdisketter med
komprimering och checksummekontroller, m m.

VB Cornpress Pro
Program som analyserar Visual Basicprogram och rensar bort "död" källkod (>ch EXE-filerna från onödiga
headerdeklarationer och standardbibliotek.

Berättigar till 200 kr rabatt vid nyköp av programvara från DATABITEN till ett sammanlagt varde av minst 2000 kr, vid ett samlat köptillfalle. I köpsumman får ej inräknas
uppdateringar. Värdekupongen kan ej heiier kombineras med andra erbjudanden i detta
utskick. Endast 1 kupong per köptillfalle.
Alla priser exkl. moms.

R

Sista inlösendag: 18 augusti 1994. Fyll i namn och adress på baksidan!
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DA TABITEN

O Turbo Professional 5.22
0 WinISys Library

O

MultiGraphics Pro 2.2 (Pascal)
MultiGraphics Pro 2.2 (Modula-2)
MultiGraphics Pro 2.2 (TS CIC++)
MultiGraphics 2.2 (Pascal)
MultiGraphics Skol 2.2 (Pascal)
PLUS 7.06 (Borlandiiurbo Pascal)
M2 PLUS 3.57 (TopSpeed M-2)
C PLUS 3.57 (TopSpeed CIC++)

Data Entry Workshop 2.0

Fler oroaram

Borland
Borland Pascal 7.0 81 PLUS
inkl Protogen alt World of ObjectWindows
ForeHelp
endast för nya o garnla BC++IBP-kunder
Turbo Pascal 7.0 PLUS
Borland C++ for OS12 1.5 (CD)
inkl OS12 2.1 for Windows
Borland C++ 4.02 (disk el CD)
PowerPack for DOS
vid samtidigt köp av BC++ 4.02
Borland Visual Solutlon Pack
vid samtidigt köp av BC++ 4.02
BC++ ProPack (disk ei CD)
= BC++ 4.02, PowerPackDOS, Solution Pack
BC++ JurnboPack (disk el CD)
= BC++ ProPack, videokurser World of C++.
Beyond the World of C++
Turbo Assembler 4.0
vid samtidigt köp av BC++ 4.02
dBASE for Windows (disk el CD)
dBASE for Windows LAN 1 anv.
ReportSmith for PC
ReportSmith for PC with SQL
dBASE 5.0 for DOS

2950:975:1690:2300:2650:1350:1 1 50:1350:1150:4850:-

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

Aktuella uppdateringar

6350:1350:1 150:3450:2700:1 1 50:Ring!
4850:-

O
O
O
O
O
O

m
Q

a

Q
O
Visual Basic Standard
Visual Basic Professional
Visual C++ Prof. 1.5 (CD)
Visual C++ NT (CD)
Access 2.0 Sv
Access 2.0 Eng
FoxPro Win 2.6
FoxPro DOS 2.6
Office Standard 4.2 Sv
Office Pro 4.3 Sv
Encarta 1994 (CD)
Ancient Lands (CD)

TurboPower Software
Priser t om 27 juni 1994
ObjectProfessional 1.22
B-tree Filer for C 3.5
B-tree Filer TPIBP 5.41
Asynch Professional TPIBP 2.0
Asynch Professional CIC++ 2.0
Turbo Analyst 7.0

Boundschecker DOS 2.0
Boundschecker Win 2.0
IrnageKnifeNBX Pro
VB Cornpess Pro
INSTALIT for Windows
Integra CS VB
Integra CS C++
Integra DTP VB
Integra DTP C++
Maple V 2.0 (inkl gratis 3.0 uppd)
Obs! Starkt begränsat antal.
MathCad Win 5.0
MathCad Plus Win 5.0
MathPak 87 (ange komp.)
Norton Utiliies 8.0
RTKernal Pascal 4.0
RTKernal C 4.0
Stacker 4.0 DOWindows

1675:2150:1675:1675:21 50:1290:-

MG 1.5 -> MultiGraphics 2.2
MG Pro 2.x ->MultiGraphics Pro 2.2
MG Pro 1.5 ->MultiGraphics Pro 2.2
MG Plus 1.x ->MultiGraphics Pro 2.2
MG skol 1.x -> MultiGraphics Skol 2.2
TP x.x-> Borland Pascal 7.0 & Plus
TP x.x DOS -> Turbo Pascal 7.0 Plus
BC++ 4.0 -> BC++ 4.02 (disk et CD)
BC++ & AF 3.1 -> BC++ 4.02 (disk el CD)
Valfri CIC++ -> Borland C++ 4.02
al CD)
BC++ OS12 1.0 -> BC++ OS12 1 .S (CD)
Valfri C/C++ -> BC++ OS12 1 .S (CD)
dBASE x.x-> dBASE for Windows
Valfri databas -> dBASE for Windows
Access l .x+ Access 2.0 Sv
Valfri databas-> Access 2.0 Sv
Valfri Officeprodukt->OfficeWin 4.2 Sv
Valfri databas. kalkyl eller ordbehandlare
-> Office Win 4.2 Sv
VB 2.0 -> Visual Basic Standard Ed 3.0
VB Pro 2.0 -> Visual Basic Prof. 3.0
VB 1.x -> Visual Basic Prof. 3.0
VC++ 1.x -> Visual C++ Prof 1.5 (CD)
VC++ 1.x -> Visual C++ NT (CD)
Async Professional TPIBP 1.x -> 2.0
Data Entry Workshop 1.x -> 2.0
Turbo Analyst x.x -> Turbo Analyst 7.0
Borland Visual Solution Pack el Integra l.x
-> Integra DTP (VE el C++)
Borland Visual Solution Pack el Integra l.x
-> Integra DTP (VE el C++)
Norton Utiltiies x.x -> 8.0
Stacker x.x -> 4.0
dBASE x.x -> dBASE 5.0 for DOS
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Tfn 026-256493

Fax 026-253641

