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Special om Delphi-tillbehör

DELPHI
Komponenter, VBX:er, toolboxar, verktyg, lifteratur, tidskrifter!

w99 ut

DELPHI
Detta ar en preliminär information om programvara och litteratur för Delphi. Vissa produkter finns för
leverans nu, medan andra beräknas vara klara inom ett par månader (räknat från mars 1995). Vi uppdaterar
informationen kontinuerligt och återkommer med kompletteringar och ev korrigeringar.
Plug-In Professional Collection

I

Komponenrer,
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~

~

5

0

Delphi, m fl
Winló

6

Innehaller Plug-In Bitmap Filter samt
.F-...ilters.
Plug-In Vecta)rImport
'

Access Softec

Applied Visions

Plug-in Document Editor
#ACG501

Delphi, m fl

Winlb
Fullt utmstad ordbehandlare som läser
och skriver RTF-filer, vilka ocksa kan
innehålla grafik på WMF-format
(Windows Metafil).

Plug-In Text Import Export Filter
Delphi, m fl

Win16
Importerar och exporterar MS Word för
Windows, MS Word för DOS,
WordPerfect för Windows samt
WordPerfect för DOS-filer.
Plug-In Bitmap Import Filter
# ACG504

Delphi, m fl

Winl6
Importerar bilder p3 TIFF-,
JPEG-,
PCX-, EPS- (rasterdelen), CIF- och
BMP-format.
Plug-In Veetor Import Filters
# ACG505

Delphi

Wnl6
Objektonenterad grafikbibliotek som
utökar de lp hi:^ grafik med stöd för
världskoordinater. m m.

Delphi, m fl

Win16
Hanterar vektorfiler p i CGM-,
CorelDRAW-, CDR-, DRW-, D X F ,
EPS-, GEM-, HPGL, PIC- och WPGformat.

Visual Solutions Pack
#BOB447
1.l

underhallning.
Tolv databaskomponenter (dock av
mindre intresse för Delphi) som gör
det möjligt att integrera sofistikerad
registerhantering i stort sett utan
kodning - formulärhantering,
fragehantering m m finns klart.
Applikationer fungerar direkt med
filer p&dBASE IV och Paradox 3.5
format.

Brainstorm
Technologies

Delphi, m fl

Winl6
Filsökning, förhandsgranskning av och
textsökning i filer.

# ACG503

#APG5O l

Borland

Plug-in FileFind
# ACG502

ObjectGraphics Library

dragknappar, klockor, alarm, etc.,
för att ge användargränssnittet en
professionell touch.
Tärningar och spelkort för spel och

~elphi,BC++. W, m fl
Winl6

Prisvärt samlingspaket med ett stort
antal VBX:er från olika tillverkare. I
paketet ingår bl a:
"WYSIWYG-ordbehandlare med
möjlighet att blanda typsnitt.
Komplett kalkylprogram med
multipla kalkylark och
beräkningsmöjligheter
Diagram-komponent med stöd för
över 30 st 2-D och 3-D
diagramtyper.
Bildeditor som visar och
manipulerar rasterbilder p5 ett flertal
format.
Kommunikations-komponent med
ett flera inbyggda
terminalemuleringar och
filöverföring med XMODEMprotokoll.
"Flikar" som underlattar gruppering
av användargränssnitt till
exempelvis bladderbara "ark".
Ett flertal "manicker" som animerade
knappar, matare, vridknappar,

Delphinink for Lotus Notes
#BRG502

Delphi

Win16
Komponenter för att Iasa, underhalla,
skapa, radera samt hantera Lotus Notesdokument i egna applikationer. Full
textsökning och stöd för Notes-mail.
Delphinink for Lotus Notes
ClientlServer Ed
#BRG503

Delphi

Win16
Som ovan men med klientlsewer-stöd
för att flytta data mellan Lotus Notesdatabaser och semerdatabaser.

Computer Systems
Advisor
ConnX ODBC Driver for RMS
#CSA501

ODBC-kOmF€ltibiO

Winl6
Tillater ODBC-anpassade applikationer
att Iasa DEC VAXNMS RMS-filer.
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Dart Communications

Crystal Software
CrystalCOMM for Windows
#CRCM)l

+.

Delphi, VB. K+ m fl
W1nl6el Wn32

DLL-baserat kommunikationsbibliotek
som enkelt kan anropas fran bl a Delphi.
CrystalDW
#CRC001

Delphi, W, VC+ + Delphi
W1n16

DLL-baserad automatisk telefonuppringare som arbetar i bakgrunden.

#DM501

+.

Delphi, BC+ +.VB.VX+
m fl
Wnl6, Wn32

VBX-, C samt C++ (16- och 32-bitars)
gränssnitt till TCPAP-protokollet via
Winsock 1.1-anpassade stackar. TCP-,
TELNET och FTP kiientlsewer
bibliotek ingar.

Data Techniques
ImageMan /VB

DATABITEN

Delphi. W. m R
Wnl6

#DAL500

Visual Plus
#DM53 1

PowerTCP Tools for Windom SDK

Ddphi
Wnl6

Svensk dokumentation över Delphi, med
detaljerad beskrivning av
programmeringsspråket Object Pascal i
Delphi. Visual Plus-toolbox med
visuella komponenter och pascalenheter.
Komponenter för
automatiskt virusskydd av
Delphiapplikationer
svenskanpassad kalender med
veckonumrenng och svenska
helgdagar
funktionsevaluator med möjlighet att
interaktivt skriva in matematiska
uttryck som textsträngar och
evaluera dessa för olika
variabelvärden.
Än fler pascalenheter med mängder av
nyttiga rutiner som

VBX-kontroller för avancerad
bildvisning, inscanning och utskrifter.
Stöd för TIFF-, PCX-, GIF-, EPSF-,
WMF- och BMP-format upp till 24
bitars. Fargreduktion, ändring av
ljusstyrka, kontrast, storlek, samt
zoomning och spegling är nagra av de
bildbearbetningsfunktioner som ingar.

Digital
Communications
Associates
Delphi, m R
Wn16

DFL Software

I Visual Plus-toolboxen ingår dessutom
svenskanpassade mallar för Delphi.

Standad for Delphi
Professionalfor Delphi
Mn16

Diagrampaket för affirsgrafik med
Delphi.
Light Lib Images for Delphi
#DFAOO3
#Db4004

#EW3

Standard for Delphi
Professionalf a Delphi
Wnl6

Omfattande bildhanteringspaket för
Delphi.

Distinct Software

Fler visuella komponenter för Delphi,
bl a:
"Omv-dialog, "bevel", kalender,
kalender pop-up, filkatalogval, förbättrat
tipsfönster, bilder, menyknappar,
st~pelmeter/lysdiodsiffror,
skjutpotlvolymratt, "upp-ned-kontroll
(spin), "splash screen", m m.
Eschalon Setup
XESA004

Ddphi
Wir116

Skapa installationsprogram för Delphiapplikationer
Eschalon Setup Pro
Delphi
Wnl6

#ESA005

Farpoint Technologies
Spread VBX
#FAB003
2.1

TCPAP-koppling i Windowsmiljö.
VBX:er for Windows Sockets, FP,
Telnet, RCP, R-kommandon (remote
shell, rlogin och rexec), Mai1
(SMTP.POPUPOP3) och News(NNTP).
Hanteras genom att definiera egenskaper
och reager? p i händelser. Tio exempel-

Delphi,W. m R
Winl6

Integrera tabellmatriser med data och
formler i egna Windowsapplikationer.
Mer an 250 egenskaper. Typsnitt, firger
och datatyper kan sättas rad- och
kolumnvis samt för enstaka rutor.
Stödjer bl a följande "datatyper":
Editorer, formler, datum, tid, heltal,
flyttal, formaterad utmatning,
kombiboxar, knappar och bilder.
Flexibelt presentations- och rapportstöd
med integrerat skrivarstöd.
Grid/VBX
#FAB004

Viswl Ed f~ W.Delphi
Win16

Delphi
Wn16

Funktioner, klasser och komponenter för
Delphi. Inkluderar enheter för
stranghantering, datudtid, DOS, EXEskydd, felsökning, m m.

Distinct TCPIIP for Windows
#DIE001

Delphi
W16

#ESAOO2

Kommunikationstoolbox för att
integrera information om varddatorer i
nya kiientlsewer-applikationer.

XDFA001
#DFAOM

Eshalon Power Controls for Delphi

Eschalon Power Libraries

Light Lib Business for Delphi
generell snabbsortering
svenskanpassad Upcase
kopiering av filer,
smart läsning och sortering av
filkataloger
tidtagning
konfigurerbar funktionsevaluator
och ytterligare matematiska
funktioner som normalfördelning,
tan, m fl
generell ekvationslösning med
Newton-Raphson
generell listhantering av godtyckliga
datatyper,
kalendemitiner för julianska dagtal,
veckodagar, veckonummer,
helgdagar, solens upp- och nedgång,
automatisk viruskontroll av
applikationer,
konvertering mellan Windows och
DOS-teckenuppsattningar

Eschalon Development

Utökad version av ovan.

QuickApp for Windows
#DIG501

applikationer samt en snabb och liten
Windows Sockets-stack.

Delphi.VB, m R
Wnlb

Enklare, men prisvärd version av
Spread VBX.

DynaComm for Windows
#FIK901

Delphi, m R
Wn16

Stöd för terminalemulering och
nätverkskopplingar PC-Host.
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Gigasoft

MediaDeveloper
# LEB502

Gigasofl ProEssentials
#GIC501
1.5

Deiphiz VE' m fl

Winl6

Affarsgrafik, tirtdiagram och tekniska
diagram.

ImageFX
FXioolsNB Standard Edition
~elphi,VB, m fl
Winl6

#IMC500

Fyra kontroller med 50 olika effekter för
bilder, text och figurer. 42 olika
flerpassövergingar av bilder till
bakgrund. Stöder BMP, DIB, PCX,
TGA och TIFF. Innehiller 3-D-ramar, 3D-fonter, skuggor, roterad text,
genomskinliga bilder, bildövergangar
och hastighetskontroll.

Enklare version för att bygga multimediatillämpningar.

MediaDeveloper OLE Controls
# LEB503

#IMC501

Delphi, VE. m R
Winló

Nio kontroller med 100 olika effekter för
bilder, text, figurer och video. Stöder 19
olika filformat, ink1 JPEG, CMP och
FIF. 3-D-ramar, 3-D-fonter,
roterandelanimerad text, WAV-, MIDI-,
AVI -ocn QuickTimefiler.

Imagine Software
Solutions
Delphi. W, m fl
W1nl6

#IME501
1 .O

Stöd för att hantera PCX-, DCX-, GIF,
TIFF- och BMP-bilder via VBX:er och
OLE-kontroller.

Looking Glass Software
RavenText
#Locm0

MediaRecorder Toolkit
# LEB504

Delphi, m fl
Win16

Gör det möjligt att presentera video som
hamtas från videokamera eller andra
videoenheter.
MediaRecorder Toolkit OLE
Control

RavenWrite
Delphi, VB, m fl
Winló

Samma som RavenText plus grafik och
hypertext med bokmärken och olika
nivier inom samma dokument

Media Architects
Imagehife ProflVBX
#ME1001

Delphi, m R
Win16

Gör det möjligt att presentera video som
hamtas frin videokamera eller andra
videoenheter. Stöd för alla
Windowskompatibla video capture kort.
Lenel Gallery
# LEB506

Delphi. VE, m fl
Winl6

VBX-baserad ordbehandlare med stöd
för multipla fonter, storlekar och stilar,
linjal och/eller stilrad, kolumner,
textbakgrund,
m. Import
och RTF-filer.

#LE501

Delphi. m fl
Win16

Integrerar bildgallerier med
tumnagelstora bilder i applikationer.

MediahifeNBX
#ME1501

Delphi, m fl
Winl6

Integrerar bildgallerier med
tumnagelstora bilder i applikationer.
Stöd för "dra-och-slapp", skräddarsydda
anvandargranssnitt, m m.
Lenel MCI Drivers Kit

Delphi, VB, m R
Winl6

VBX-kontroller för inscamning,
visning, bearbetning, lagring och utskrift
av rasterbilder. Snabb panorering,
zoomning och färgreduktion, m m.
Stöd för 24-, 8- och 4-bitars samt
monokroma bilder. Klarar BMP-, DIB-,
JPEG-, GIF-, PCX-, TIFF- och Targaformat. Rutiner för att bearbeta bilder p i
pixelnivi.

Lenel Gallery OLE Control
# LEN07

IMAGIN for Windows

Delphi' m fl
Winló

Innehiller Overlay Video OLE Controls,
Digital Video OLE Control, Animation
OLE Control samt Audio and Graphics
OLE Control.

# LEE505

FXioolsNB Professional Edition

Delphi, m fl
Winló

Delphi, VE, m fl
Winl6

WinG-baserad (WinG ar det nya snabba
grafikgränssnittet mot Windows)
kontroll för animering, sprites,
bufferhantering, fler textattribut, ljud,
timer och MCI-kontroller. Editorer för
och sprites samt paletteditor.

Micro Systems Options

Inner Media Inc

#LEB~O~

DynaZip

Drivrutiner för band- och laserenheter
samt videokort.

3D Graphics Tools

Lifeboat Publishing

Utvecklingsverktyg med minga f&goch 3-D-funktioner. Med kontroller
skapas scener, väljs kamera-linser,
ljussättning och 3-D-objekt som sf&er,
cylindrar, koner, utåtstiende, roterande
och godtyckliga ytor.

#INP500
2.0

Winl6

Deiphi, BC++,VB, VC++m fl
Winl6

DLL-baserad toolbox för att integrera
datakomprimering pA ZIP-format i egna
applikationer, ink1 flervolymskomprimering.

Lenel Systems
International
MediaDeveloper Pro
#LEB501

m
h
,i,n

Delphi, m fl
Winl6

Utvecklingsverktyg för att producera
multimediaapplikationer. Stöd för
vanliga filformat och videoenheter.

WinWidgets/VBX
#LIA509

Delphi. VB. m fl
Win16

Stort antal VBX-kontroller för
skärmhantering, bl a tabellmatris och
kaikylmatris med över 100 funktioner
samt automatisk/manuell omkaikylering,
flikdialoger, spinnkontroller. validerad
inmatning, bildknappar, statusrader,
verktygsmenyer, list- och kombirutor,
radio- och kryssknappar, m m.

#M10002

Ddphi, m fl
Wir116

VBTOOIS
4
#MIQ002

~ d p h iVE,
, m fl
Winl6

54 olika VBX-kontroller med bl a
flikbaserade dialoger i stil med Word for
Windows, standarddialoger, rullgardinskontroll, drag-och-slapp, validering av
data, skärm- och grafiklagesoberoende

Bygg ut Delphi
bildkontroll, animering, skärmslackare,
histogram med bläddring, tradkontroll
med kollapsa/expandera och bilder,
utökade knappkontroller, kalender, 3-Dkontroller, inklusive menyer, m m.
Compression Plus 4
# MIQ009
Delphi, VB, m fl
Win16
ZIP-kompatibla rutiner för
datakomprimering av filer, arrayer och
skärmbilder.
Fax Plus
Delphi, VE, m fl
Win16
Sand och ta emot fax tillsammans med
flertalet klass 1 , 2 eller 2.0 faxmodem.
Hanterar ASCII-text, BMP-, PCX- och
DCX-filformat.
#MIQalO
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On-Line Resources

Sheridan Software

Floating Help DLLlVideo Player
VBX
#ONU501
Deiphi, VB. m fl
Wnl6
VBX för "videospelare", "flytande"
hjälp och fler DLL:er med käilkod.

Data Widgets

Opaque Software
3D Widgets
#SH4501

OXControls
#OPB501

Delphi
Win16
Delphi-kontroller och komponenter,
knappar, verktygsrader, grafik, m m.

Pinnacle Publishing

Delphi, VB. m fl
Win16
Kontroller för att visa data p i mer an 20
olika filformat.

Graphics Server SDK
#FlC002
Deiphi. m fl
4.0
Wnl6
Verktyg för att integrera tekniska
diagram och affarsgrafik i
Windowsapplikationer.

Microsoft

ProtoView Development

ODBC Desktop Driver Pack
#MIJ237
ODBC-kompatibla
Win 1 6. Win32
2.0
Innehaller ODBC-drivrutiner för:

DataTable

VBViewer
#MIQ008

Access 1.x och 2.0,
Btrieve 5.1 och 6.x (16-bitars)
dBASE III och IV,
Excel3,4 och 5,
FoxPro 2.0,2.5 och 2.6,
Paradox 3.x och 4.x
Text

NetManage
NEWTSDK
#NEEMl

Delphi. m fl
Win16
TCP/IP AP1 för Windowsutvecklare,
ink1 Windows Sockets, i T P , Windows
SNMP, POP och SLIP.
RPC-SDK
#NEE5M

Delphi. m fl
Wnl 6. Wn32
Gör det möjligt att skriva RPCapplikationer för Windows och
Windows NT.Det kompletta ONC
RPUXDR funktionsprotokollet ar
tillgängligt for saval klient- som
serverapplikationer.

Delphi. VB. m fl
Wnl6
Databaskontroller för att skapa ett
professionellt användargranssnitt vid
inmatning och presentation av data i
databaser.
#SW2

#PR1003

W. Delphi, m fl

Win16
Kalkylmatriskontroll med över 170
egenskaper och 40 händelsetyper.
Virtuell minneshantering,
kolumnsortering och låsning, kryssrutor
och kombirutor som kan användas i
celler, individuellt val av farger och
fonter for enstaka celler, för rader,
kolumner eller hela tabeller. Inkluderar
hade VBX:er och DLL:er.
ProtoView Interface Component
set [PICS)
#PR1008
Delphi, VB, m fl
Wnl6
Kontroller med bl a daturnlkalender, tid,
numerisk inmatning, LED-visning,
matare, flemktade spinnknappar, stereo
volymkontroll, hierarkisk listbox och
ikonknappar. Inkluderar både VBX:er
och DLL:er

Raindrop Software

Delphi. VB. m fl
Wnl6
Samling av VBX:er som ger
programmet ett modernt 3D-utseende.
Inkluderar kryssrutor,
kommandoknappar, ramar,
alternativknappar, paneler, listrutor,
fillistrutor, filkatalogrutor, disklistrutor,
kombirutor och 3D-menyer.
Designer Widgets
Delphi, W. m fl
Wnl6
Kontroller för knappmenyer,
flikbaserade dialoger samt
formulärkontroll med anpassningsbart
utseende, t ex grafik i formulartitlar, 3-D
effekter, m m.
#SHAS00

SHORELINE Software
Application Enhancement
Widgets
#SHE001
Delphi
Wiinl 6
Fler visuella komponenter till Delphi,
bl a flexibel procentmatare, bildkontroll
som kan placeras i alla dialoger och
formulär, förbattrade tips-"bubblor",
INI-filshantering, editor som expanderar
nar den hamnar i fokus, lysdiodstext,
förbattrade knappar med bilder, m m.
Visual Video Widgets
Delphi
Wnl6
Fånga videobilder direkt i Delphiapplikationer tillsammans med de
vanligaste video capturekorten.
Uppspelning av videosekvenser helt
eller delvis, klipp och klistra video.
Lagg till musik, tal, eller text till
videoklipp. Katalogisera och sök
videosekvenser eller t om enstaka bilder.
#SHEOO;!

Open Mail System
#RAWO1
Delphi. m fl
Bygg in elektonisk posthantering i egna
applikationer. Stöd för vanliga protokoll
som VIM, MAP1 och MHS.

ShowCASE ODBC
#SHDS01

ODBC-kompatibla

W1n16
ODBC-drivrutin som ger direkt PCAS1400 kommunikation.
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Software FX INC

hantering av tonval samt
nummerslagningskontroll.

Chart FX
#SOZDOI

Delphi. VB. m fl
Wnl6

VBX- och DLL-paket för diagrampresentation. Över 18 diagramtyper av
2-D och 3-D typ. De vanligaste
funktionerna nas via knappar p&en
konfigurerbar verktygspanel. Med
"drag-och-slapp"-teknik kan farger och
mönster styras av användaren. Stöd för
rotering av diagram, axeltexter och
datatexter, rutmönster, titlar, skalning
m m.

Wnl6

Stylus Innovation
Visual Voice
Ddphi, W, m fl
Win16

Programvara för att bygga flerlinjers
telefonapplikationer med röstbrevlada,
fax-pi-begäran, interaktivt röstsvar,

DanleiVB
Delphi, VB, m fl
Wnló

VBX-kontroller för att visa, zooma,
panorera och bearbeta firgbilder, m m.
,

DaalelVB Professional
#TEC002

Delphi, W, m fl
Wnló

Samma som ovan men dessutom med
gråskalestöd, utökad firg- och
palettkontroll.
Voxlib
XTECOO6

Thunder Island
TruBar\VBX
Delphi. W. m fl
Wn16

#THH501

VB, Delphi. m fl

Svenskutvecklat VBX-paket med totalt
22 olika verktyg och kontroller som kan
emulera utseendet hos Window 3.x.
Windows 95,OS/2 och Borland BWCC.
Förfinade kontroller (jmfrt med VB) för
Labels, TextBox, Frame, Command
Button, Check Box, Radio Button,
Combo Box, List Box, Termometer,
Ikon och ToolTips. Nya kontroller för
Toolbar, Status Bar, Spin Button, Meter,
Slider, Rotor, Tabs, Notebook, Lamp,
Toolbox och Grid.

#TECOOl

Programbibliotek för kontroll av flera
telefonlinjer med inspelning,
uppspelning av tal samt hantering av
tonval samt nummerslagningskontroll.

TurboPower Software

CUNControls

#STQ501

Delphi. VB. m fl
Wnl6

#TEC007

VBX-kontroll för streckkodshantering.

Sting Soft
#STP501

QuicklineNB

Delphi. W, m fl
Win16

Programbibliotek för telefonhantering
med inspelning, uppspelning'av tal,

Windowsapptikationer. I botten ligger
tv2 DLL:er som utnyttjar standard
COMM.DRV eller kompatibel dnvrutin
(egna
drivrutiner kan skrivas genom att
. anpassa ca 15 IAgnivAfunktioner till
hardvaran). Till Delphi finns fardiga
kommunikationskomponenter.
Rutiner för att kontrollera portstatus,
kommunikationsparametrar som
hastighet, flödeskontroll, m m.
Stöd för ett stort antal filöverföringsprotokoll som Zmodem, Xmodem,
Ymodem, Kermit, CompuServe B+,
ASCII, m fl. Fönsterbaserad ANS1
terminalemulator.
Integrerad debugging med loggning och
tidsstampling av kommunikationshändelser och data.
Stort antal exempel samt full kallkod
ingar.

Orpheus
#TUN343

Delphi
Wn16

Orpheus innehaler en samling Delphikomponenter för förbättrad design av
anvandargränssnitt, inkl:
fullständig validering av strängfalt,
numeriska falt och tidIdatumfalt.
skyddade, dolda och beräknade falt i
formulär.
listnita med i praktiken obegränsad
kapacitet.
arrayeditorer for alla grundläggande
datatyper.
"anteckningsbok" (notebook) med
flerraders fikar saviii vagratt som
lod-ratt.
visning (viewer) av godtyckligt stora
text- och binärfiler.
flerraders texteditor med
ordnedflyttning och 16 MB
kapacitet.
tvAdimensionel1tabellkontroll som
kan rymma editerbara falt,
kryssrutor, kombinationsrutor, m m.
tvA- och fyravägars "spinnMkomponent.
matarkomponent som kan användas
vid programinstallation, filkopiering,
m m.
Komplett källkod ingh.

Async Professionalfor Windows
#Tum40

Delphi. BP, BC++,vc++
Wnl6

Seriekommunikationstoo1box för
Windows tillsammans med Delphi,
ObjectWindows Library med Borland
Pascal 7.0 och Borland C++ 4.x samt
Microsoft Foundation Classes med
Visual C++ ].x, m fl.
Händelsestyrd modell för effektiv
hantering av seriekkommunikation i

Visual Tools
First Impression
#VIA004

Delphi. VB. m n
Wn16

VBX- och DLL-baserat
affärsgrafikpaket för att skapa
fotorealistiska diagram. Spara och ladda
diagrammallar. Designverktyg, export av
diagram till BMP- och WMF-format. 35
olika egenskaper och handelsetyper,
över 200 olika funktioner samt 26
inbyggda dialogrutor. 20 olika
diagramtyper varav många i bAde 2-D
och 3-D.B1 a följande typer:
Stapel, linje, tårta, scatter, polär, area,
bubbel, radar, steg, ring och min-max.
Hanterar viktade data, varierande
mellanmm mellan staplar, datafiltrering,
kan gömma och utesluta värden samt
hantera saknade värden. Linjära och
logaritmiska axlar, datumaxlar,
formatteringsstilar för text, linjer,
mönster, rotering och ljuskallor. Kan
stalla marginaler, centrering och
utskriftsformat.
Formula One
#VIA003

Delphi. W, m fl
Wnló

VBX:er och DLL:er för kaikylmatriser.
Laser och skriver Excel4.0 .XU-filer.
126 kalkylfunktioner och 20 inbyggda
dialoger. Designverktyg för att skapa
kalkylmatriser och formelresultat visas
redan under designfasen.
Anvandardefinierbara celltyper och
format med villkorlig formattering.
Samma matris kan visas ur flera
synvinklar. Skalning av matriser p&
skärm och till skrivare. Andra kontroller
kan placeras ovanpa kalkylmatriser
Databasstöd med virtuell mod för
obegränsade datamangder. Koppling till
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Encore Development

First Impression för diagrampresentation
av data.
Visual Spelkr
#m

Borland
~ e l p W.
~ .m n
Wnl6

/

-

VBX:er och DLL:er för
stavningskontroll. Över 100 000 ord i
engelsk-amerikansk ordlista. Kan utökas
med egna ordlistor. Tillverka egna
ordlistor. Automatisk eller manuell
bekräftelse vid ändring av felstavade
ord. Kompatibelt med Microsoft Words
egendefinierade ordlistor. Ersättningskriterier och avstavningsregler kan
byggas in i ordlistan. Kontroll av
enstaka ord eller textblock. Arbetar ihop
med Visual Writer.
Viswl Wtiier
# W 5

Delphl, W. m fl
Wnl6

VBX-kontroller för att skapa. redigera
och skriva ut textdokument.
Linjalkontroil för att stalla marginaler,
tabbar och indragningar. Knappkontroll
för fontstilar, textplacering och tabstilar.
Statuskontroll som visar rad och
kolumnnummer. inmatningsläge samt
annan dokumentinformation.
Dialogrutor för att sätta stycken och
teckensnitt samt söklersättdialoger.
Import och export av RTF-filer. Las
dokument till enbart läsning. Stöd för
d v a l TrueType- som Adobe typ 1
postscriptfonter.
Viswl Tods Suite
#~1~500

-.

~elphi.VB. m n
Wnló

Prisvärt samlingspaket med fem VBXpaket: Formula One, First Impression,
ImageStream, Visual Writer och Visual
Speller - se beskrivning ovan.

Wang Laboratories
OPEN~lmagoCusiom Controls for
Virwl Basic
#WN500
Delphi. VB. m n
Wnl6

8 VBX-kontroller för
dokumenthantering med bl a klientservedtkomst, inscanning,
komprimering, fax samt OCR.

WolZWoll Software

#B08049
Ver 4.0

DOS,Wn1 6.Wn32

Borlands snabba Turbo Assembler och
kraftfulla Turtio Debuggers för DOS och
Windows. Med Turbo Debugger for
Windows f&r du än fler möjligheter att
hantera stegning. satta brytpunkter,
felsöka pi%maskinkodsnivi%,m m.

Delphi
m16

Innehaler en serie fardiga dialogmallar
till Delphi.

Testverktyg för användargränssnitt som
hjalper dig att ge dina Delphiapplikationer ett professionellt
användargränssnitt. Utför mer än 45
testprogram.

Eschalon Development
ED1 Insiall Pro
#€SA001

Interlase
#BOB
4.0

w,K++, mn

Wvi NT, NLM, Unix. m fl

Snabb SQLServer för flera plattformar.
Med Delphi ClientISe~erkan du
utnyttja SQkpresslänkar till
Interbase. Kompatibel med h a l
Interbase Server som medföljer Delphi.

Delphi Cawonion Assistant:
VB Stanäard M
#EAA001

Delphi
Wnl6

ConversionAssistad konverterar
Visual Ba~ic-projektoch programfiler
till motsvarande projekt- och
progradler tör Delphi.
Översiltter Basic-kod till Pascal.
Konverterar standard VBXkontroller till motsvarande Delphikontroller.
Konverterar formulär och hanterar
placering och storleksanpassning av
objekt.
Skapar automatiskt Delphi-projektfiler
Konverterar program helt eller delvis
Hanterar Visual Basics kontrollarrayer.

Delphi Conversion Assistant:
VB Database M
#EAAOO;!

Delphi
Wn16

Databasversionen gör o c k 4 databaskonverteringen f& Access och ODBC
till Delphi-format.

P%g h g - Conversion Assistant fran
PowerBuiider till Delphi.

ezDialogs for Delphi
#\M3G001

Turbo Asmmbier 81Debugger

Delphi
Wnl6

Verktyg för att skapa installationsprogram till Delphi-applikationer.

Forefront

Utmärkt verktyg för att interaktivt och
visuellt skapa och underhala
hjalpsystem i Windowsapplikationer.
Ingen ordbehandlare behövs.

Nu-Mega Technologies
Bounds-Checker for Windows
#NW003

BC++.VC++,Delphl
Wnl6

Debugprogram som automatiskt hittar
buggar i Windowsprogram. Avslöjar
sönderskrift av dataareor, stack och
k a p . felaktigt anvanda pekare,
minnesläckage. resurser som ej frigjorts,
m m. Kontrolierar parametrar och
returvärden vid anrop av Windows APIfunktioner. Programmen behöver inte
modifieras för att köras under BoundsChecker. När ett fel upptäcks stoppas
programmet och Bounds-Checker pekar
ut den rad i kallkoden där felet uppstod.
Variabler, stack och heap kan
inspekteras och alla Windows API-anrop
och händelser kan loggas i en speciell fil
för att studera vägen fram till felet. Ta
som vana att aiitid köra dina
Windowsapplikationer under Bounds~
Checker i m leverans.

The Periscope
Company
~nscope
#WE002

Delphi. m fl
M16

"Kniper" och loggar Windowshändelser
i farten. Visar över 3000 API-anrop och
meddelanden.
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Software Interphasc

Delphi for Dumrnies

Help Magician Pro

Lattläst introduktion.

XSIH501
3.U

Delphi Programmhg Unhshad

w-

ChaBeCohrert

Medelsvik kurs i Delphiprogrammering.

De M a

Teach Yourself Delphi

W 16

Fristående verktyg för att skapa
hjälpsystern. Utveckla, testa och
kompilera hjälpfiler samtidigt i en
WYSIWIG-miljö liknande WinHelp.
Stöd för alla WinHelp 3.1 finesser,
ämnesnavigering, engelsk attstavning,
m m.

mHdl

Komplett guide som täcker in alla
finesser i spraket, tips och trick och
fördelar hos Delphi.

Martering Delphi
lanSwon

Bok som giir p&djupet och reder ut
databasprogrammering för nyböjare och
vana utvecklare.

Delphi by Example
m e Watson
Nyböjarbok som presenterar
grundläggande programmeringskoncept
och Delphiverktyg.

Software Quality
Automation

Martering Delphi
Marco Contu

Introduktion till Delphi-programmering.

Delphi Developer's Guide
PackWTekeira

SQA Team Test
#SQA501

Guide till Delphiprogrammering p5
medelsvWavancerad nivi.

Ciient/Secver
Wln16

Automatiserar testning av kiient/serverapplikationer med fönstergrhmsnitt.
Flera testare arbetar samtidigt mot en
nätverksbaserad testcentral som
samorganiserar testmiljön.

Mastering Delphi
ChalieVdvect

Delphi Informant
Andrewwamiew(cz

Sterling Software

Steg-för-steg kurs i Delphiprogrammering.

ANSWER: Testpro for Windows
Wndawsopplikationer
Win16

Delphl Infamont Mogodn8

Månadsmagasin med tekniska artiklar,
produkt- och bokrescensioner, m m.
Inside Delphi 95/ Inside Delphi
95lClient Server Edition

Delphi-HOWO

Verktyg för att automatisera testkörningar, analys och rapporter vid programkontroll.

The Cobb Group

Gfoy Fretidng

Månatliga nyhetsbrev med tekniktips.

Presenterar ett stort antal programmeringsproblem och visar deras lösning
enligt en standardmall.

The DELPHI Devokpei's Exchange

Delveloping Windows
Applicationr Using Delphi

Månatligt nyhetsbrev för professionella
utvecklare. Irikluderar diskett.

IDG NwaWier Corp

InstallSHIELD
#THD001

Pinnode R a l i n g

Tekniska rapporter skrivna av experter
som visar hur du skriver stabila
applikationer. 12 nrlik ink1 diskett.

Introduktionlreferens pa medelsvl niva.
Teach Yourself Delphi in 21-

XTHW11

Delphi Developer

Wndowcopplikationec
DOS. Wn16, Wn32, W

Komplett samling verktyg för att enekelt
skapa säkra och attraktiva installationsprogram för Windowsapplikationer.

PaA m
o
d

Introduktion riktad till C-programmerare
som vill hoppa över till Dclphis
snabbare utvecklingsskoncept.

WexTech Systems

The Delphi Magazine
mDelphiMogadne

Engelsk tidskrift med diskett. Sex
numrnerlår.

imtant Delphi
DaveJewell

Doc-To-Help
#WEB501

Snabbläst kurs för programmerare som
fort vill komma i g b g med Delphi.

Wndoswoppllkatiaier
M16

Delphi User Group

Hypertextbaserat publikationsssystem
tillsammans med Microsoft Word, med
vars hjälp du kan skapa och underhala
bide tryckt dokumentation och
Windows online hjälp f& ett och
samma Word-dokument.

Delphi Nuis and B.Ht
Comw-wain

Snabbkurs för erfarna programmerare.
Software Engineering with Delphi

I

Ilitteratur

En guide till utveckling av klientiserverapplikationer med Delphi.
Special Ediiing Using Delphi

The Delphi Programmer Explorer

Developing Client/Seniar
Applkatiomwith Delphi

DuntemonnnulixhWW

Isupport

Webbel/Ford

Här ett kort urval f r h det stora antalet
boktitlar som nu dyker upp för Delphi.
Svenska böcker är pii gång tiii hösten.

Introduktionskurs som kombinerar teoripraktik i koria kapitel.

Icke-kommersiell svensk användarförening under organisering.

MakwAndrew

DATABITEN
Teknisk telefon, faxsupport till alla
Plus-kunder, dvs köpare av Delphi &
Plus eller Delphi ClientlServer & Plus.

Tredelars grundkurs.

DATABITENS BBS
lanervlodd

Problemorienterad uppläggning med
konkreta exempel och lösningar.

Oppen Delphi-area med information och
produktnyheter. Delphi Plus-area, öppen
för Plus-kunder. med tips, problemfixar.
exempelprogram, gratistillbehör och
shareware, "patchar", m m.

