32-bitars miljö med Java-stöd

Nya Borland C++ 5.0
Nya Borland C++ 5.0 har stöd för utveckling av såval 32-bitars Windows NT och 95baseradeapplikationer som 16-bitars Windows 3.x-applikationer och DOSapplikationer. Dessuton1 inbyggt stöd för Java det nya progran~meringsspråketför
Internet.

-

Nya Borland C++ 5.0 finns i två
versioner - Borland C++ 5.0 och
Borland C++ Development Suite
5.0. Development Suite innehåller
allt i grundversionen plus ett antal
tillägg, Här beskriver vi först den
gemensamma grunddelen i båda
versionerna:
Borland C++ 5.0 har en fullständigt anpassningsbar 32bitars utvecklingsmiljö med
ett eget programmeringsspråk,
ObjectScript.
Borland C++ 5.0 har en snabb
kompilator och lankare som
ger kortare utvecklingstider än
med konkurrerande utvecklingssystem och genererar optimerad maskinkod aven med
stöd för kodgenerering Mr
Pentium och Pentium Pro.
Borland C++ 5.0 överbryggar
skillnader mellan plattformar
och målsystem. Du kan t ex
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använda 16-bitars VB:iC:er även
i 32-bitars app1ikationi:r och
omvänt kan du använda
emulerade Windows 95-kontroller aven i ló-bitarsapplikationer.
Borland C++ har stöd för
utveckling av avancerade
databasapplikationer baserade på Borlands Database
Engine. Du kan arbeta mot
Paradox- och dBASE-tabeller,
SQL-servers eller ODBC-anpassade databaser.
Borland C++ har integrerat
stöd för utveckling och felsökning av Javaapplikationer och
applets. Java ar det nyii portabla programmeringspråket för
Internet.

Systemkrav
486 PC eller senare
Windows 95 eller NT 3.5 1
(version 4.52 som medföljer
kan också köras med PJin 3.1)

16 MB internminne (20 MB
rekommenderas)
CD-ROM
Hårddiskkrav
Borland C++ 5.0: 25 MB (CDROM-konfiguration), > 100
MB (typisk), 175 MB (full).
Borland C++ Development
Suite 5.0: 25 MB (CD-ROMkonfiguration), > 120 MB
(typisk), 195 MB (full).

Dokumentation
Users Guide, Programmers
Guide, Getting Started BC++ w
DBTools Quick Refercnce for
BC++, ObjectScripting Guide.
I Development Suite dessutom
CodeGuard Guide.

Tillbehörsdokumentationer:
ObjectWindows Progr;~mming
Guide.
Language Reference Giuide
tillsammans med Prog. Ref
Guide.
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Målsystem
Målsystem (32-bitars
NTl95, 16-bitars Windows
3.x, DOS).
Skapa 32- och 16-bitars
VBX:er (nivå 1, 2 och 3)
dataanpassade kontroller
Skapa 32- och 16-bitars
0CX:er (OLE Custorn
Controls)

32-bitars
utvecklingsmlljö
32-bitars utvecklingsiniljö
för Windows 9 5 N T ned
möjlighet att välja
målsystem (32-bitars NTl95,
16-bitars Windows 3.x.
DOS) från Target Expert.
Visuell utvecklingsmiljö med
expertbaserad kodgenerering
genom att peka-och-k licka.
Snabbaste C++-kompilatorn
och lankaren
Multitaskingbaserad utvecklingsmiljö som utnyttjar trådar i
9 5 N T för bakgrundskompilering vilket reducerar iitvecklingscykeln och ger maximal
tillgänglighet i alla Iä,gen.
Integrerad 32-bitars grafisk
debugger, stöd för debugging
av trådade applikationer och
flera processer. Även stöd för
felsökning på assembler- och
CPU-nivå. Hanterar undantag
från operativsystem och C++.
Komplett multitaskingstöd för
trådar och processer, inkl brytpunkter i trådar. Stödet för debugging av multipla processer
gör att du kan hantera felsökning av OLE 2.0-baserade
applikationer, trådar och
semaforer, m m. Du kan nu
stega in i operativsys~emanrop
och följa callback-anrop tillbaka till din egen källkod.
Med den integrerade Object
Browser kan du överblicka och
navigera i klasser och objekt.
Integrerad
Resource Editor.
Fullt programmeringsbar och
konfigurerbar
IDE med Borlands unika ObjectScriptingspråk och OLE 2.0-automation.
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Med ObjectScripting kan du
fullständigt skräddarsy utvecklingsmiljön, bygga in experter
och automatisera många uppgifter.
ObjectScripting innehåller IDE
Class Library med 23 klasser och
över 600 metoder och egenskaper.
I botten ligger cscript, ett objektorienterat C++-baserat skriptspråk.
Ett exempel vi har sett på ObjectScripting är ett skript som automatiskt öppnar upp ett watchfönster
när musmarkören placeras över en
variabed under exekvering.
Ett annat exempel på ObjectScriptingmöjligheter är automatisk igenkänning av funktionsnamn. Nar du
skriver ett funktionsnamn adderas
prototypdeklarationen automatiskt.
Du kan också integrera tredjepartstillbehör med ObjectScripting,
DLL:er och OLE-automation.

Alternativ 16-bitars
utrvecklingsmiljö
Om du istället vill arbeta under
Windows 3.1 så ingår också
Borlanid C++ 4.52 & Database
Tools som innehåller en 16-bitars
miljö för C++-utveckling.

Senaste standard
Stöd fc~rden senaste ANSVISO~ f m d a r d e nmed bl a

namnrymder (name spaces)
som eliminerar namnkonflikter
mellan applikationer och
bibliotek.
nya nyckelord bool, explicit,
miltable, typename
ANSIfIS0:s nya standardklassbibliotek med klasser för
strängar, komplexa tal, numeriska gränser tillsammans med
Standard Template Library
(S'I'L) med container- och
iteratorklasser.
Optimering för Pentium och
Pentium Pro-processorerna.
Nya Object Windows Library
(OWL) 5.0 för Windowsutveckling är fullständigt
portabelt mellan 16- och 32bitarsapplikationer. Gemensam
källkod för 16132-bitars läge.
Ennulerar Windows 95kontroller även i 16-bitars läge.
OWL 5.0 inkapslar nya APIstandarder som
WinSock för Intenet-applikationer,
MAP1 (Mai1 API) för att ge
dina applikationer stöd för
elektronisk post (ingår i
Win95-logokraven),
MICI(Media Control Interface)
föir hantering av video och ljud
samt
WinG för snabb animerad
grcafikoch multimedia.
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Stöd för användning av VBXkontroller i såval 16- som 32bitars Windows.
Stöd för OCX-kontrol1e:r (OLE
custom contols)
Kompatibel med Microsoft
Foundation Classes ( M I T
ingår dock inte utan måste
skaffas separat).
Stöd för att skapa såväl 32som 16-bitars OLE-applikationer.

Visuell databasutveclrling
Ny snabbare 32-bitars databasmotor (BDE) med förbiittrat
SQL-stöd.
Ny komponentbaserad visuell
design av databasapplikationer
baserade på Borlands Database
Engine (BDE). Dra datsibaskomponenter från den integrerade resurseditorn och stall
in deras egenskaper.
Datakontrollerna visar levande
data aven under designen (i likhet med Delphi).

Stöd for ODBC
Nya Component Object Model
(C0M)-granssnittet ger åtkomst till databaser via OLE
Automation. Databaser blir nu
direkt åtkomliga aven från
applikationer som ordbehandlare, kalkylprogram, presentationsprogram, etc - i korthet
alla OLE-automation kontrollerapplikationer.

Borland C++
Development Suite 5.0
Förutom allt i grundversionen,
innehåller Development Suiite
dessutom:
Integrerat visuellt installationsverktyg, Installshield
Express, för att skapa installationsprogram och disketter för
Windows 95 och NT. Ranterar
systemfiler och systemrt:gistrering. Automatiskt avinstallationsstöd för Win95. Diskkomprimering och uppdelning
på disketter.
CodeGuard 5.0 övervakar
dina 32- och 16-bitars applikationer under körning och upptäcker automatiskt pekarfel,
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gransfel i arrayer, minnes- och
resurslackage, heap-, stack och
datasegmentfel, m m (påminner
om BoundsChecker).
Med CodeGuard får du ett
suveränt lattanvant verktyg
som gör att du kan leverera
stabilare applikationer snabbare. Ta för vana att alltid exekvera dina applikationer under
CodeGuard innan du släpper
dem från dig. CodeGuard är
helt integrerad med kompilatorn och den integrerade miljön.
Utan att du behöver modifiera
en rad i koden kan du få applikationen övervakad under körning. Vid ett fel laddas automatiskt kallkoden i editorn och
markören placeras på den rad
som felat. Ytterligare en klickning backar om möjligt till
ursprunglig minnensallokering.
Du kan också generera loggfiler med felmeddelanden.
Integrerad PVCS versionskontrollsystem hanterar projekthistorik och teamutveckling. Med PVCS kan du snabbt
jämföra kallkodsversioner,
hantera revisioner, m m. Med
PVCS kan du spåra när och
vem som har gjort ändringar i
koden, du kan rekonstruera alla
föregående versioner helt eller
delvis, du kan marka versioner
som "beta", "release", etc.
AppAccelerator kompilerar
Javaapplikationer i realtid och
förbättrar prestanda med 5-10
ggr.

Java & Borland C++
De verktyg för Java som irigår i
Borland C++ 5.0 är ett första steg
från Borland mot en komplett,
Ilelphi-liknande utvecklingsmiljö
för Java (kodnamn "Latte").
"Latte" förvantas framåt årsskiftet,
men med Borland C++ 5.0 kan du
komma igång med Javautveckling
redan nu. När Borland presenterade sina Javaplaner tog aktiekursen
ett rejält skutt uppåt.

I Borlarid C++ 5.0 ingår :

Suns Java Developmc:nt Kit
(JDK).
Grafisk kallkodsdebugger för
Javaapplikationer med brytpunkter, watchfönster, m m.
Integrerad TargetExpert &
AppExpert för Java.
Direktkoppling mellan kompileringsfel och Javakallkod.
Fargkodad syntaxmarkering för
Javakod i editorn.
Normalt interpreteras .lava-koden i en applets av anvandardatorn men med Borlands
unika AppAccelerator (endast
i BC++ Development h i t e )
kompileras emellertid applets
automatiskt till maskinkod i
samina ögonblick som de har
laddats ned från natet, vilket
ökar prestanda med 5 - 10 ggr
jämfört med interpreterad kod
enligt Borland. Kompileringen

Javai
Det nya Javaspråket, utvecklat av
Sun Microsystems, är ett C++ liknande språk främst avsett för att
utvecklla distribuerade, plattformsoberoende applikationer för
Internet. Jämfört med C++ är Java
förenklat på flera punkter. All
synlig pekarhantering är borta,
minnesatervinning sker helt automatisk, headerfiler och förprocessor iir borta, istället paickagemoduler i stil med Delphis units
med klarare gränssnitt och snabbare kompilering som resultat, m fl
förenklingar.
Med Java kan små programsnuttar,
s k applet., skickas över natet och
exekveras i användarens egen
dator istället för att all kod körs i
servern. En applet fungerar på alla
plattformar som har stöd för Java,
idag bl a Windows 95/N7' med
NetScape 2.0, Unix och bdac.
Med Borland "Just-in-tirne"
kompilator, AppAccelerator,
kompilieras applets samtidigt som
de tas emot över natet, men en
kraftig prestandaförbättring som
resultat.
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sker så snabbt så att anvandaren endast marker av
pre standaförbättringen för
appletskoden.

Här är ett urval av titlar som är på
gång tlill Borland C++ 5.0:

1

Teach Yourself Borland C++ 5 O
.
in 21 1:)ays
Craig .Arnush.
Grundhok för dig som vill komma
igång [ned Borland C++.
Borlaiid C++ 5 for Dummies
Michael Hyman & Robert Arnson
IDG Books
En annan startbok för dig som ar
ny på tt:++ och objektoriirntering.
Borlaiid C++ 5.0 Unleashed
Sams/Rorland Press
Boken för dig som vill tränga
djupare ned i BC++ 5.0 och
Windows 95-programmering. CD
ingår.
-

Learning C++, A Hands-on
Approach with Borlantl C++ 5
Eric P. Nagler
West 1i:ducational Publishing
C++ bok för C-programmerare.
Mastering Borland C++ 5.0
Tom Swan
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1500 sidor + CD från en av de
basta författarna i branschen. Från
grunderna till avancerade frågor.
Borland C K + + in-Depth
Bill Murray and Chris Pappas
OsborneA4cGraw-Hill
Komplett genomgång av BC++ 5.0
och Win32-programmering med
OWL och MFC.
Database Developer's Guide to
Borland C++ 5
SamsA3orland Press

Boken för dig som tanker utveckla
databasapplikationer med BC++
5.0. Behandlar IDAPI, SQL,
OWL, COM, QBE, transaktionshantering, skapande av
dataåtkomstkontroller, användning
av SQL-länkar.

Teacli Yourself Java in 21 Days
Startkloken för dig som vill komma
igång med Java.

Välkommen till Borland User's Group
Borland User's Group består av
fyra separata S1G:ar (Intressegruppl:.r), C++, PascaUaelphi,
dBASE och Paradox. Vad betraffar Paradox har Paradox User's
Group funnits till sedan fem år
til1bak.a som en livaktig förening.
Vi har byggt upp S1G:arna efter
samma modell som Paradox User's
Group framgångsrikt har bedrivit
sin verksamhet. Våra m!inadstraffar hålils i de flesta fall i Stockholm
men vår målsättning kr att någon
gång iiven anordna träffar ute i
landet
Varje SIG ar uppbyggtd enligt
följanide modell:
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Månadsträflar en kväll varje
månad utom Juli och Augusti
med början 18.00 och slut ca.
22.00. (Vid månadstraffar utgår
en avgift på 150:- inkl.
landgång och lättöl.)
Minst ett heldagsseminarium
per år med någon "guru" på
området.
Medlemstidning.
BBS öppen endast för medlemmar. (det är du som medlem som avgör med dina bidrag
hur bra BBS:en blir).
Vad kostar det? Medlemsavgiften
ar 500:- + 200:- for varje SIG du
önskar vara medlem i, varav 100:-

ar medlemsavgift och resterande
serviceavgift. Medlemskapet ar
personligt. Du blir medlem genom
att betala in årsavgiften till
postgiro 77 19 46- 1 eller bankgiro
5773-4733. Ange Namn, Företag,
Adress, Telefon och Faxnr. samt
vilka S1G:ar du önskar vara
medllem
- i på inbetalningskortet.

BorslandUser's Group, c/o
Trade Consult, Box 20017,
'720 20 VASTERAS.
Tel: 021-30 17 50 Fax: 021-30 17 55
BI3S: 021-35 19 40 CompuServe:
73064,306 E-mail:
demo@tradeconsult.se
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Prenumera p8

Borland Connections innebar en ny möjlighet att hålla dig ajour med
utvecklingen av dina viktigaste programmeringsverkyg som Delphi
och Borland C++.
Du tecknar Connectionsavtailet för
en viss produkt och avtalet galler
ett år. Med Connectionsprenumerationer kan du sluta att jaga
uppdateringar, betaversioneir och

Villkor

1-

D u k a n f ö r närvarande teckna
Connectionsavtal f ö r följande
Borland-program:
Connections Desktop E n t r y Pack
för:
Delphi Desktop/Developer 2.0
Borland C++ S.O/Borland C++
Development Suite 5.0
Visual dBASE 5.5
Paradox 7.0
Connections C l i e n m e r v e r Pack
Delphi Client Server Suii e 2.0
Visusil dBASE Client/Sei-ver

5.5
Paradox Client/Server 7.0
Ett villkor ar att du har registrerat
din nuvarande produkt hos Eiorland (kontakta oss vid ev prcbblem).
Om du tecknar Desktop Enhy
Connectionsavtal för mer an en
produkt, betalar du fullpris fi3r
första produkten och får ett
speciellt rabattpris på tillkonimande Connectionsprodukter (sk
Connections Desktop Exteiision

Pack).

teknisk information, Under avtalstiden kommer du nämligen automatiskt att få:
Nya revisioner av din produkt
Detta gör att du alltid kan
arbeta med den senaste och
bästa versionen av ditt program
Betaversioner av nästa version
Du får minst en betaversion av
nasta stora version av den
produkt avtalet gäller. Du
vinner tid och kan komma
igång med utvecklingen av nya
programversioner mycket
tidigare.
F r i uppgradering till nästa
version Du får automatiskt en
gratis uppgradering till nasta
version av din produkt. Om du
tecknar Connectionsavtalet för
Delphi Developer 2.0 så kommer du alltså erhålla Delphi
Developer x.x utan extra kostnad.

Du hittar den basta tekniska informationen och möter de flesta
programutvecklarna på CompuServes internationella nätverk (nås
via 08- eller 020-nummer i
Sverige). Borlands areor innehåller
mycket viktig information,
shareware- och frewareprogramvara samt demoversioner av kom-

mersiella program. I Connections-

(WinCIM) som behövs för att
koppla UPP dig mot Com~iiServe.
Du får också tillgång till sr eciella
areor för Connectionsmedl :mrnar.

Borland Objects
Som Corinectionmedlem fir du
också 6 nummer av Borlan~ls
nyhetsbrev Borland Object ;.

Knowledgebase CD
Som Corinectionmedlem får du 4
ggrlår en fullspäckad C D nied
färsk teknisk information cim
Borland C++, Delphi, Turl)o
Pascal, dBASE, Visual dBiISE,
Paradox (och ReportSmith.
Knowledgebase CD:n inne iåller
tusental artiklar, frågor och svar,
problemrapporter och Iösni ngar
direkt från Borlands tekniska
support i USA.

Borland Connections Logo
Som medlem får du anvanc a
Borland Connectionslogot~pen på
allt dina produkter och reklammaterial.

avtalet ingår all programvara
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0CX:er och verktyg
som passar till Delphii 2.0, Borland C++, Visual C++, Visual Basic, m fl. OLE-kontroller
ar kompatibla med ett stort antal utvecklingssystem för Windows 95/NT. Har ar ett
urval av tillbehör. Onr du söker något annat - ring så hjälper vi till att hitta vad du söker!

Crvstal Software:

Inner Media

Media Architects

Crystal Reports Pro

DynaZip 3.0 Data
Compression

MediaiKnifeIOCX

Rapportgenerator som stöder Win,
Win95 och NT. Rapporter (iir
kompatibla mellan 16- och 32bitars format. Innehåller 16- och
32-bitars rapportdesigner, rapportmotor och OCX:er, 16-bitars
VBX:er och 16-bitars Delphi-komponenter, specialstöd för Access
picture/OLE falt och queries. NThandelseloggning. Diagram för
grafisk presentation av data.
Experter som snabbar upp (design
och rapportering. Fri run-time.

Distinct Softwarie
Distinct TCPIIP Internet
Edition 32-bit
Innehåller 0CX:er för Windows
Socket, FTP, SMTP, POP, News,
Telnet, Rlib och Rcopy.
Omfattande exempelprogram.

Gamesman
Component Toolbox
OCX
Samling med över 30 olika 16- och
32-bitars 0CX:er. Innehåller bl a
kalendrar, virtuell outlinekontroll,
sidotabuleringar, matare, ballonghjälp, animerade knappar, planeringspaneler och alarmklockor,

16- alternativt 32-bitars OCX och
DLL för att skapa, läsa, testa,
skriva och uppdatera ZIP-filer.
Kompatibel med ZIP-format
2.04G. Innnehåller exempelapplikationer, test/ diagnosverktyg och
sjalvuppackande ZIP-fil skapare.
Stöd för långa filnamn. Kan också
komprimera datablock i minnet.
Inga licensavgifter.

Lead Technoloqies
Lead Tools OCX
Professional
32-bitars OCX för att hantera
bilder i rasterformat. Bland formaten finns JPEG, CMP, BMP,
TIFF 6.0, CIF, WMF, PCX, TGA,
EPS, WINFAX, DCX, MAX,
PICT och många andra. Visa,
ladda, spara och modifiera bilder.
Zooma, rulla, "dither", modifiera
färger, rotera, reversera, andra
skarpa, lagg på effekter, upptäck
linjer och kanter på bilder. Använd
högnivåfunktioner för bildmodifieringar eller arbeta på pixelnivå.
Ateranropsfunktioner kan anropas
under bildbehandling för att visa
status.
Stöd för tre olika komprimeringsnivåer, basta kvalitet, minsta storlek eller snabbast uppkomprimering.

32-bitaris OCX för att visa bilder
och textler. Klarar olika övergångseffekter, backgrundsbuffrnng,
oregelbundna "hot-spots" och
animering med detektering av
kollisioner, förbestamda banor och
drag-och-slapp stöd. Text, ljud,
timer och MCI-kontroller ger
noggrann styrning för multimedia.
Stöder Iterated Systems fractal
dekomprimering. Inkluderar editorer för "hot-spots", "sprites" och
flerfargseditering. Inga licensavgifter

32-bitars OCX för att integrera
uppspelning av AVI, QuickTime
och MPEG video. Styr storlek av
fönster och uppspelningshastighet
via egeriskaper. Skapa händelser
som sker vid speciella bilder eller
tidsintervall. S e video i designlage,
hantera fargpaletten och niyckelbilder i videon. Inga licensavgifter.

Micro Help
OLETools
Innehåller över 50 st 16- och 32bitars 0CX:er. Verktyg för att
bygga granssnitt, multimedia,
tidshantering mm. 22 av 0CX:erna
ar bundna för databashantering
mot Access.

andet. Slå oss en signal så hjalper vi till.
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Pinnacle
Graphics Server 4.0
Diagrampaket med 32-bitars OCX,
DLL och 16-bitars VBX st~jd.3-D
styrning med rotation, höjd och
positionering. Kurvanpassriing och
statistiska funktioner inklusive
FFT. Innehåller många olika
diagramtyper med bl a tidsserier,
ytdiagram, "box-whisker" och
"candle-stick". Interaktiv kontroll
så att slutanvändaren kan slyra diagramutseendet. Inga licensavgifter.

Sheridan
Designer Widgets
16-bitars VBX och 16-och 32bitars OCX med granssnitts,kontroller som "Dockable 1Tooibar" (som Windows 95's startpanel), anteckningsbok-koritroll,
indexerade och FormFx. Ger applikationen ett utseende som liknar
moderna kommersiella pro1;ram.

Software FX
ChartFX 32
Diagrampaket med 19 oliksi diagramtyper som stöder 3D-rotation,
rullning, real-time hantering,
linjära/logiska axlar, datum axlar,
datautjamning, draging av clataelement, export till BMPNMIZformat, gömda punkter mm.
Programmerings-AP1:et har. 109
meddelanden, 18 funktioneir, 154
egenskaper, 16 metoder och 26
händelser. Slutanvändaren I a n
flytta titlar, rotera diagram,
modifiera färger och testa data mot
diagrammet via data-editor. Inga
licensavgifter.

Visual ComponeFirst Impression
32-bitars OCX för diagramhantering. 20-tal diagram-typer, styrning av rotation och höjd med
mus. Ladda och spar diagrammallar. Stöd för saknat data, data
utjämning, linjära-, logaritniiska-,

IDATtUIITIEN All
BOX l l5
81 1 22 SANDVIKEN

procent- och datumaxlar.
Exportera diagram på WMF- och
BMP-format. Använd bilder och
färgskalor som bakgrund.
Inbyggda statistiska funktioner. 33
olika nummerformat plus möjlighet att själv definiera format. 3-D
utseende med ställbara ljuskällor.
Inga licensavgifter.

Formula One
32-bitars OCX som laser och
skriver Excel 5.0- och 7.0kalkylark. Excel-liknande arbetsbok med upp till 256 tabulerade
arbetsark. 3-D cell referenser.
Snabb beräkningsmotor. Automatisk ifyllning av dataark, möjlighet
att blanda kalkylark med diagram
från First Impression. Skrivarstöd,
datavalidering, många beräkningsfunktioner med bl a avrundningar
och villkorliga beräkningar. Inga
licensavgifter.

Visual Writer
32-bitars OCX för ordbehandling.
WYSIWYG utseende, textflöde
runt inlagda bilder, ladda och spara
RTF- eller ASCII-filer, använda
RTF via klippbordet, editerbara
paragrafer, söldersätt textsökning,
read-only läge, editera flera dokument samtidigt. Inga licensavgifter.

WebViewer
16- och 32-bitars 0CX:er som gör
att du kan bygga World Wide
Web-stöd i dina applikationer.
Läser och visar HTML-sidor med
text och bilder (GIF, JPEG) och
låter användaren navigera sig fram
mellan URL-sidor. Mycket enkel
att använda

-

Visual Suite 5 paket i l!

Turbo Assembler &
Debulgger 5.0
Nya versioner av kraftfulla
fristående Turbo Debugger for
Windows i såvä116- som 32-bitars
versioner samt Turbo Assembler
för såväl 16- som 32-bitars Intelkod. Turbo Debugger passar till
såväl Delphi 1.0 - 2.0 som Borland
C++ 4.51 - 5.0.

ForeHelp 2.95
Verktyg för att göra hjälpfiler
visuellt till Windows 3.x och
numera aven Windows 95.
Hjälpfiler skapas, testas och
kompileras interaktivt. Mi)jligheter
till autoimatisk felkontroll, test av
delvis fiiudiga filer, anrop ;iv
externa DLL:er, hopp i designlage
mellan olika ämnen precis som i
en vanlig hjälpfil, paragrafer,
tabelleditor, rättstavning (engelsk),
synonymordlista, uppradade listor,
flera "hot-spots" i bilder, rapportgenerator, import av RTF-filer,
manualgenerering från hjälpfil,
makros, multimediastöd, m m.

WISE Installation 4.0e
Mycket flexibelt verktyg för att
skapa installationsprogram och
disketter för såväl Windows 3 . 1 ~
som Windows 95. Hög komprimeringsgrad för filer. Stöd för långa
filnamn. Avinstallationsstöd. Lätt
att använda.

Mycket prisvärt paket med

First Impression,
Formula One,
Visual Speller,
Viusal Writer och
WebViewer.

Stöd för att installera Borlands
Databasle Engine och satta upp
alias, varför WISE direkt lämpar
sig för att användas tillsanimans
med Delphi 1.O och 2.0.
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Ny trinar logik ersätter binar?
Håller ett nytt slags dator och programutvecklingsverktyg att se dagens ljus?
Dagens allenarådande binära logik
gör att vi inte Iangre reflekterar
över att den binära logiken endast
ar en ;iv oandligt många tänkbara
möjligheter. I datorns barndom var
den binära dominansen inte så
total, utan det byggdes friskt datorer baserade på andra talsystem,
t ex tiosystemet.
Som sh många andra innovationer
de senaste åren har den trinara
logiken fötts vid partikelforskningscentrat CERN i Schweiz, dar
också Internets World Wide Web
(WWW) skapades. Analogt med
partikelfysiken, där varje partikel
( I ) också har sin antipartikel (-l),
tillsammans med neutrala partiklar
(O), hävdar forskarna att den trinara logiken bättre modellerar verkligheten än den vanliga binära dito.
Den binära logiken påminner om
partikelfysiken före upptäckten av
antimaterien, säger Trisstian
Lysenko, en av pionjärerna och
banbrytarna vid CERN.

"På den tiden kände vi endast till
protonen ( I ) och neutroi~en(0).
Numera känner vi också till antiprotonen (-1).Först med den nya
logiken", fortsätter Lysenko, "kan
vi utveckla datorer och programmeringssystem som står i samklang med naturens sanna trinara
vasen".

Det ryktas att forskarna vid CERN
var den trinara logiken på spåren
redan för flera år sedan och att
man niyntade 'WWW' eller 'W3'
("World is three") som en

kodsignal och hälsning som endast
kunde förstås av de redan invigda.
Istället för den binära transistorns
två tillstånd att leda ström ( l ) och
strypa ström (O), kan vi nu bygga
trinara transistorer som leder
ström såväl framåt ( l ) som bakåt (l ) och kan strypa strömmen (O).
Detta gör att energiförbrukningen
minskar till nara noll, eftersom den
trinara transistorn statistiskt sett
kommer att leda strömmen lika
många ggr framåt som bakåt. Detta
i sin tur leder till att man man kan
bygga an tätare CPU:er, med långt
fler transistorer och högre klockfrekvenser utan att behöva bry sig
om varmeproblemet. Snart kommer vi att kunna köpa portabla
datorer med trinära CPU:er som
kan drivas i många år på ett litet
klockbatteri, precis som vanliga
miniräknare och klockor.

Nya programmeringsspråk
Den nya trinära logiken kräver
också nya programmeringsspråk
och kompilatorer för att komma
till sin fulla rätt. Som äldre Fortranprogrammerare säkert minns,
fanns fröet till trinär logik redan i
Fortran 66:s villkorskonstruktioner, som senare kom att utmönstras till förmån för den binära dito, i
takt med att den binära logikens
dominans befästes.
Nu ar det dags för revansch.
Istället för blott sant - falskt
(true-false), får vi nu börja
vänja oss vid de trinara
kombinationerna sant ( l ) kanske (O) - falskt (- 1) (truernaybe-false). Nya trinara programmeringspråk håller redan
på att utvecklas - dock är de
flesta uppgraderingar av
dagens standardspråk. Stor
betydelse förvantas följande
språk få:

Alternativa teorier
Den trinära logiken ar dock inte
helt oomtvistad. Vissa forskare
hävdar att man gott och väl klarar
sig med den binära logiken, men
vill omdefiniera de två byggstenarna till 1 och - 1, istället för 1 och O.
Enligt anhängarna till denna
"signed binary logic" behövs inte
'O' som i det traditionella binära
systeinet eller det trinara, eftersom
O hell enkelt fås genom att kombinera I med - I .
Någrii minimalister driver argumentationen ännu Iangre och vill
övergå till ett unart system, med
endast en logisk enhet true ( 1 ) .
Eftersom false representerar något
osant, liksom O står för ingenting,
kan dessa begrepp med fördel
rensas ut hävdar 'unisterna'.

Är 1, O och -1 verkligen
elententära?
Sedan barnsben har vi lärt oss att
O, 1 (och senare - 1) är fundamentala r,ikneenheter. Vissa forskare
hävdar nu att det trinara enheterna
(1, -1, O) knappast kan vara elem e n t h , utan i sin tur är uppbyggda av mindre enheter, s k logiska
kvar'kar,med sanningsvärdena
+l13 ("kanske sant") och - 113
("kanske falskt").
Tankegångarna kommer att testas
med början den l april i år. Genom
att utnyttja den stora "partikelkrossen" vid CERN ska forskarna
accelerera trinara enheter till hastigheter nara ljusets och låta dem
kollidera med varandra. Ur spillrorna hoppas man hitta logiska
kvarkar.
De närmsta dagarna ser ut att
bli miycket spännande!
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Skapa Device Drivers för 95/NT utan DDK med

WinFIT
Nu kan du skriva device drivers för Windows NT och Windows 95 utan
att behärska Microsofts DDK!
Under DOS och i viss mån
Windows 3.x ar det relativt enkelt
att hantera hårdvara direkt från
egna applikationer. De skärpta
säkerhetskraven under Windows
95 och i synnerhet NT tvingar
emellertid fram en öka disciplin
och större kontroll från
operativsystemts sida.
Hårdvarukontrollen måste kaplas
in i speciella device drivers. Till
hjälp finns Microsofts Device
Driver Kit (DDK), men tyvärr ar
det hela ganska komplicerat i
praktiken. Nu finns det ett
alternativ:

WinRT ar en omfattande realtidstoolbox för hårdvarukontroll
under Windows 95 och NT.
Win32-programmerare hin nu
skriva program som direk.t
accessar Ilo-portar, minne och
hårdvaruavbrott utan att behöva
tränga in i Microsoft's DDlK i all
dess komplexitet. WinRT har
programmeringsgranssnitt mot
C- och C++. Dessutom fin.ns en
OCX-version för bl a Visu:al
Basic 4.0.
Dessutom, medan DDK för
Windows 95 och NT skiljer sig en
hel del åt, så kan du med WinRT
använda identisk kod ar WinRTdrivrutiner portabla mellan 95 och
NT oavsett processor (Intel, Alpha,
MIPS eller Power PC). Inga
licensavgifter.
Typiska applikationer ar
datinsamlings- och processkontrollsystem med exv DIA-,
Am-omvandlare, digitala iio-kort,
PCL-kort etc.
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Prestanda

Dessutom

Minnesmappad VO sker med full
hastighet. Port VO sker via Win32
AP1 DeviceIoControl-funktion.
Med WinRT kan många VOoperationer samlas i grupper för att
minimera antalet anrop av
DeviceIOControl. WinRT klarar
c a 1900 hårdvaruavbrott/s med en
486166 under NT. Vid snabbare
avbrottsfrekvens bör drivrutiner
skräddarsys.

Dokumentation, sex månaders
teknisk .support, många exempel,
bl a en \Vin32 serverapplikation
som haniterar realtids
hårdvarukontroll och
kommunikation via DDE till en
Visual Basic-klient som sköter
anvandargranssnittet.

I WinRT ingår följande delar:

WinRT Driver
Drivrutinskarna som hanterar all
port-VO, minnes-VO och
avbrottshantering (Kernel Modedrivrutin under NT, VxD:er under
Windows 95).

WinRT for ClC++ finns i separata
versionex för
Windows NT Intel,
Windows NT Alpha AXP,
Windows NT MIPS ,
Windows NT PowerPC,
Windows 95 samt som
kombinationspaket för
Windows NT och Windows 95.

WinRTpp

WinR'T OCX-version

Kornmadoförprocessor som gör att
du (om du så önskar) kan
kontrollera hårdvaran med enkla
kommandon i stil med

Med WinRT OCX kan 32-bitars
OLE Containers som Visual Basic
4.0 direkt kontrollera hårdvaran.
Port-VO, minnes-VO och hårdvaruavb1:ott kan direkt hanteras
utan Microsofts DDK och utan att
behöva skriva DDL:er.
Binarkoinpatibel mellan Windows
NT och 'Windows 95.

v a l ue = inp(Ox350),
o u t p (Ox350,0x20)

.

WinRT Registry
Hanterar operativsystemets registrering av WinRT:s hårdvarukontroller.

WinRT i3CX finns i följande
versioner:

DOSIM

WinRT OCX for Visual Basic
4.0 (32 bit)

DOS simulator för att felsöka
problem i hårdvarukontrollrutiner.

WinciowsNT
Windows 95, samt som
kombinationspaket för
Windows NT och Windows 95.
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En stor succé!
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Nya Delphi 2.0 är ett suveränt verktyg for att snabbt utveckla såväl enkla
som avancerade 32-bitars Windows 95- och NT-applikationer.
Delphi 2.0 kombinerar p i ett bra
satt ett kraftfull objektorienterat
programmeringsspråk, Object
Pascal, med en lätthanterlig
visuell programdesign.
Delphi ar komponentbaserat med
över 100 standardkomponenter
och obegränsat utbyggbar med
tredjepartskomponenter inkl
0CX:er eller komponenter av
egen tillverkning - som naturligtvis
skrivs direkt i Delphi.
Utvecklingsmiljön i Delphi 2.0 kan
köras under Windows 95 eller
Windows NT.
Delphi 2.0 har en extremt snabb,
optimerande 32-bitars kompilator som skapar maskinkod fullt i
klass med de basta kompilatorerna
för C++. Jämfört med andra
visuella utvecklingssystem så är
Delphi-koden 15-50 ggr snabbare.
Delphi 2.0 har ett omfattande,
kraftfullt men lättarbetat stöd för
databasutveckling. Du I a n direkt
arbeta mot tabeller på dEiASE- och
Paradox-format. Beroende på
Delphi-version kan du också koppla upp dig mot ODBC-databaser,
Local InterBase, och i Dirlphi
ClienVServer Suite också mot SQL
Servers som MS SQL Server,
Sybase, Oracle och InterBase.
Delphi innehåller ett stort antal
verktyg för databasutveckling
som BDE Configuration, Database
Desktop, Database Explorer,
Database Expert och an fler verktyg i Development och ClienV
Serverversionerna.
I Delphi 2.0 ingår också Delphi
1.02 som är en 16-bitars version
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som också kan köras under
Windows 3 . 1 och
~ skapa 16-bitars
Windowsapplikationer.

Tre versioner av
Delphi 2.0
Till samtliga Delphi-versioner
finns också DATABITENS unika
Delphi Plus-version - vi beskriver
den utförligt längre fram.

Delphi Desktop 2.0
Detta ar grundversionen. Fem
engelska handböcker ingår.
Desktop-versionen ar budgetversionen för dig som enbart
arbetar med enanvandarapplikationer med koppling till Paradox
och dBASE-tabeller.

Delphi Developer 2.0
Developer-versionen innehåller
allt i Desktop-versionen, plus

Källkod till Visual Component
Library.
Enanvandarversion av Local
InterBase Server - helt kompatibel med fleranvandarversionen av InterBase för NT.
32-bitars ODBC-sockel för
koppling mot ODBC-drivrutiner (ver 2.5) för exv MS
Access, Btrieve, etc
(drivrutiner ingår inte). Stöd
för nyheter i BDE som cachade
uppdateringar, tvåvagsmarkörer och databasoperationer över
flera tabeller.
Database Explorer - suverant
grafiskt verktyg för att hantera
databaser, falt och tabelldata.

Data Dictionary för att satta
och återanvända utökade
fajtattribut i databaser.
InstallShield Express
InstallShield ar ett av marknadens basta installationsprogram - har i en skraddarsydd version för Delphi 32 som
låler dig enkelt tillverka
in:jtallationsprogram och
di:jketter till dina Delphi32applikationer. Hanterar aven
in:jtallation av Borland Database Engine och ReportSmith.
Ett urval av kommersiella
0CX:er i "lightu-versioner för
D~:lphi.
Matematikbibliotek med
avancerade funktioner för
statistik och ekonomi.
ReportSmith 3.0
Koppling till PVCS versionskontrollsystem (ingen
programvara ingår).
Ai.ta engelska handböcker.
Delphi Desktop ar ratt val för dig
som arbetar med utveckling för
lokala nätverk (LAN) med PCdatabaser som Paradox och
dBASE.

Delphi ClientIServer
Suite
2.0
ClientIServer Suite innehåller allt i
Developer-versionen, plus
Snabba SQL-länkar till
Oracle, Sybase, Informix,
InterBase och MS SQL Server.
Delphi SQL Monitor med vars
hjälp man kan spåra och logga
SOL-anrop. underlättar optimering och felsökning av SQLapplikationer.
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Integrerade Visual Query
Builder låter dig konstruera
SQL-frågor visuellt utain
kunskaper om SQL
Med S Q L Explorer ka.n man
också inspektera och modifiera
serverspecifika metadata som
lagrade procedurer, triggers
och händelser.
Datapump Expert gör det lätt
att flytta databaser mellan olika
format och att skala upp databasapplikationer från PC-miljö
till klienvserver.
Tvåanvandarlicens av akta
InterBase Server för N T (bara
detta ett värde av drygt 5000
kr).
ReportSmith 3.0 ClienvServer
passar för stora rapportvolymer
och med levande data. !stöd för
såväl PC databaser som SQLservers.
Fullständigt integrerad version
av Intersolvs PVCS versionskontrollsystem med stöd för
hantering av filer, incheckning
och utcheckning, m m.
Versionkontrollsystemet underlättar, höjer säkerheten och
dokumentationsnivån vid all
programmering, men i synnerhet vid arbete i programimeringslag.
Utökat Open Tools AP1
möjliggör integration med
tredjepartsverktyg för CASE,
objektorienterad analys och
design och övervakning, av
transaktioner m m.
Elva engelska handböcker.

Nyheter i
Delphi 2.0
32-bitars optimeraride
kompilator och Ianlkare
Den nya kompilatorn genererar
32-bitars maskinkod vilket
också innebär att 64 KELbegränsningar för data och
stack ar borta. Med den raka,
linjära minnesmodellen kan du
deklarera arrayer och strängar
sorn är upp till 2 GB stora.
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Kompilatorn ar högoptimerande och generar kod fullt i
klass med de basta C/C++kompilatorerna. Resultatet ar
maskinkod som i vissa fall
exekverar 300-400% snabbare
jämfört med Delphi 1 .O.
Kompilatorn kan också, om så
önskas, generera standard
.OBJ-filer istället för .DCUfiler nar den kompilerar
pascalenheter. Detta gör det
lättare att dela kod med andra
programspråk som C/C++.
Den nya optimerande lankaren
reducerar EXE-filerna med 2025% jämfört med version 1.0
Den nya 32-bitars kompilatorn
ar världens i särklass snabbaste
optimerande kompilator med
en kompileringshastighet av
över 350 000 raderlminut. 32bitars Delphi-applikationer kan
nu exekvera 15-50 ggr snabbare än interpreterande P-kods
applikationer.

Nyheter i Object Pascal
Programmeringsspråket i Delphi ar
det val strukturerade och typsakra
Object Pascal - en utveckling ur
Turbo Pascal. Här ar de viktigaste
nyheterna i Object Pascal för
Delphi 2.0:
Pascalstrangar (String-typen)
kan rymma upp till 2 GB
tecken (i version 1.O max 255
tecken) och blir automatiskt
M-avslutade.
Stöd för nya tvåbytesstandarden UniCode i teckenvariabler
och strängar.

Ny Qariant-datatyp vars
konkreta typ kan varie+aunder
exekvering (heltal, flyital,
strängar). Användbar i synnerhet i samband med OLE Automation.

Kompblett stöd för
Windows 95 och NT
långa filnamn
Windows 9 5 AP1
nya Windows 95-kon1 roller
som TRichEdit (formaterad
texteditering på standardformat), TTrackBar ("dra<pot"),
TTreeView (outline),
TProgressBar (visar t c x hur
långt ett jobb har nått)
THeaderControl (flyttbara
huvuden), TUpDown (iipplnedknappar), TListView (kolumnpresentation av listor),
TTabControl (tab-flik2 r) och
TPageControl (flersidcas dialogriltor) .
multitasking med "trådar" via
en ny "trådklass" ('IThread).
Run-time bibliotek och Visual
Coriponent Library är
multitaskingklart.
Windows 95 OLE-koiitroller
(0CX:er) och O L E Automation-kontroller soch servrar.
Stöd för M S Remote
Automation-teknik och kommande Network OLE. DLL:er
och O L E Automation- kontroller och servrar kan enkelt
integreras med andra Windowsprogram som Excel, MS
Word, BC++ och Paradox,
rn fl

Stöd för MAP1 (Mail ,4PI).
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Datari~odulerkan lagras i objektförrådet, återanvändas eller anvandas fc~ratt härleda nya, specia-

liserade datamoduler.
Automation

Component

Data Module

Förbättrad falteditor
Med den nya förbattrade falteditorn kan man nu vid sidan av
berak:nade falt aven skapa lookupfält utan kodning.

Text

Thread Object

Unit

Fler och bättre
dataibaskontroller

Delphi 2.0 ar certifierat som ett
Windows 95-"Logon-berättigat
program. Med Delphi 2.0 har du
alla möjligheter att själv tillverka
Windows 95-Logo-klara program.

Visual Component
Library 2.0
Innehåller 100 "drag-och-slappwanpassade komponenter med full
uppsättning av

Ateranvändning och härledning av
formulär, applikationer, datamoduler, etc ar en kraftfull förstärkning
av den objektorienterade utvecklingsmodellen i Delphi. Den innebar en stor produktivitetsvinst vid
utveckling av nya applikationer,
som nu i många stycken kan harledas från tidigare applikationer och
formulär.

Datamoduler

Windows 95-kontroller,
Windows 3.1-kontroller samt
nya och förbattrade d,atabaskomponenter.

Objektförrådet och
visuella arv
I Delphi version 1.0 härleds alla
nya formulär från grundtypen
TForm. Med Delphi 2.0 lcan du
visuellt härleda nya formulär från
tidigare skapade formulairtyper
som förvaras i Delphis olijektförråd (Object Repository).
Att skapa ett standardformular ar
mycket enkelt - arbeta fram ditt
nya formulär, tryck på mushögerknappen och välj "Add to Repositorv...". Formuläret finns sedan
tillgängligt i objektförrådet. Nu
kan du kopiera detta formulär eller
härleda nya formulär bas~eradepå
standardformularet. Om du andrar
något i ett standardformular så
andras isckså alla härledda formulär automatiskt.
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Datamodulen ar en ny speciell
formulartyp som används för att
hantera icke-visuella komponenter
som TTable, TQuery, TDataSource, TStoredProc, FindDialog,
DDEClientConv, TTimer, osv.
Under design arbetar man med
datamoduler på samma satt som
med andra formulär, men datamodulformularen dyker inte upp
under exekvering. De tjänar som
behållare för icke-visuella komponenter under designen.
Formulär med datakontroller (t ex
TDBGrid) kan i sin tur kopplas till
datamodulkomponenter (t ex
TDataSource) trots att de ligger i
olika pascalenheter (units).

Med förbattrade TDBGrid kan
dataceller nu innehålla lookupdata från andra tabeller. Genom
att dubbelklicka på DBGridkomponenten under design,
öppnas den nya kolumneditoirn med vars hjälp man kan
sai.ta kolumnordning, kolumnbredder, formatering, lookupdata, kolumnrubriker, m m.
Med nya DBCtrlGrid kan
varje kolumn i en datamatris
förses med en godtycklig
kombination av datakontroller
som DBMemo, DBEdit,
DBCheckBox, etc.
QiiickReport innehåller en
samling komponenter för
rapporthantering med helt
integrerad rapportdesign.
Medan ReportSmith passar för
stora volymer och mycket
komplicerade rapporter, passar
QiiickReport för mindre
volymer och enklare rapporter.
MI-d QuickReport designas
rapporter direkt och visuellt
inifrån Delphi-miljön. Inbyggd
förhandsgranskning av
rapporter.
Snabb filterfuriktion hos
n'able och TQuery för att
begränsa vilka poster som
visas. Filter skrivs som
OiiFilterRecord-metoder
direkt i Object Pascal och har
därför inga begränsningar vad
det gäller utformning.
Saker transaklionshantering
aven med Local SQL mot
Paradox och dBASE-tabeller.
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Unik Delphi-version från DA TABZTEN
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Samtliga
versioner av Delvhi 2.0
u
finns också i Plus-version från
DATABITEN - ett unikt tilläggspaket som vi ar ensamma om på
marknaden, inte bara för Delphi
utan för utvecklingsverktyg
överhuvud. Plus-versionen är ett
bevis för att vi tar Delphi på allvar
och ar en garant för att du har valt
en leverantör som kan sin sak.
I Plus-versionen ingår följande
tillägg:

Delphi Plus-handböcker
Uppskattade handböcker som nu
har blivit ännu bättre - mer an
1200 sidor väldisponerad svensk
referensdokumentation (av Lars
Gustafsson) över
Svensk kalenderkomponent

Delphis Object Pascal
Visual Component Library och
Visual Plus.
Täcker in såväl 16- som 32-bitarsversionerna med tydliga markeringar för skillnader mellan versionerna. Oumbärligt verktyg om du
arbetar med såväl 16- som 32bitars utveckling

Visual Plus-toolbox
I Visual Plus-toolboxen ingår
följande komponenter för såväl 16som 32-bitar:
antivirus-komponent som
upptäcker och varnar för modi-

fiering av dina applikationer,
svensk kalenderkomponent
med veckonumrering och
svenska helgdagar, solens uppoch nedgång, m m.
funktionsevaluator för snabb
beräkning av matematiska
uttryck och formler på strangform samt
ny autoskalningskomponent
som automatiskt skalar om
kontroller och texter nar anvandaren andrar formularstorlek.
Dessutom ett stort antal Delphienheter för kalenderberakningar,
filhantering ink1 filkopiering, listhantering, numeriska metoder och
funktionsevaluering, tidtagning,
m m. I Delphi Developer Plus
och Delphi Client/Server Suite
Plus ingår dessutom merparten av
kallkoden till Visual Plustoolboxen.

Teknisk support

Svenska resurser och
mallar
Ger dig felmeddelande pb svenska
istället för engelska. Eller varför
slösa bort tid på att skapa svenska
standardmenyer, när du i Plusversionen kan plocka in dem med
en musklickning?

BBS
I Delphi Plus-arean hittar du
massor av tillbehör, teknisk info,
shareware-komponenter, uppdateringar, in m.

DATABITENS Plus-pakttt ger
verkligen
valuta för .
pengarna.
Inte
undra på att över 95% av våra
Delphi-kunder skaffar Plus-versionen! En preliminär version av
Visual Plus-toolboxen levereras
tillsamnians med Delphi 2.0 De
nya Plus-handböckerna beraknas
vara klara inom ett par månader.

Uppskattad telefon- och faxservice som kan visa dig vägen
nar du har kört fast.
Snabb funktionsevaluator
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Bygg ut Delphi 2.0!
Delphi ,!.Okan byggas ut med skräddarsydda Delphi-kompontwter.
Har ar några av de basta.

Apiary Developer Suite
for Netware - Delphi
Edition
VBX-baserad toolbox för att skapa
nätverksapplikationer för Novell
Netware. I paketet ingår en
komplett Client/Server SDK for
Netware översatt till Delphi, ett
klassbibliotek med 3 1 klasser,
dokumentation och exempel. Stöd
för Netware 2.2 till 4.1.

DFLSoftware
Light Lib Business 1.3
Lattanviilnt men kraftfullt tliagrampaket för affarsgrafik med stod för
såval Drlphi 1.O som 2.0, och
C++ och Visual Basic 4.0 32bitars OCX ingår. Interaktivt dragoch-släpp-teknik. Stöd för bl a
stapel-, linje-, tårt- och staplade
diagram. 2D, 3D, fyllda och
ofyllda.
I Professional-versionen
dessutom:
Diagraril kan lagras i BLOB-falt
Blandade diagramtyper, komplexa
typer, Ganttdiagram, tidsaxlar,
m m.

Light Lib Image 1.3
Kraftfullt och snabbt komponentbibliotek för bildhantering med
stöd för såväl Delphi 1.0 som 2.0,
liksom C++ och Visual Basic 4.0.
32-bitairs OCX ingår.
Intelligent färgmatchning. Zooma,
rotera vich spegla bilder, indra
kontrast och ljushet, konvertera
bildforrnat, beskär bilder och
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applicera avancerade filter som
skarpeandring, kontur, m fl.
Standardversionen hanterar bilder
på BMP-, PCX-, PNG-, TGA- och
TIF-format (omkomprimerad och
RLE).
Professionalversionen hanterar
dessutom bilder på TIF (CCITT
group 3 fax, CCITT Group 4 fax,
Huffman, LZW), GIF, JPEG,
BLOB-fält.
Mycket snabb JPEG-hantering.

HREF Tools
WebHub Internet Tools
Delphi 2.0-toolbox med mer an 30
komponenter för att snabbt skapa
databasbaserade WWW-sidor
under Windows 95 och NT. Stöd
för Java applets. Genomtänkt
design som klart avgränsar
WebHub-programmering från
HTML-design. Löser också CGI:ij
prestandaproblem. Testning kan
ske i Delphi-miljön.

Mobius Fast Sprites
32-bitars Delphi 2.0-komponenter
för applikationer som behöver
snabbast möjliga animerade grafik
under Windows 95. Bygger på nya
Windows 95 Games SDK och
DirectDraw DLL:er som ger
direktåtkomst till hårdvaran.
Hanterar skärmupplösningar,
sprites och animering,
videominnes-"flipping" och
synkroniserad uppdatering med
bildsvepet.

SkyLine Tools
ImageLib Combo 16/32
Komponenter för att skapa Delphiapplikationer, ink1 databasapplikationer, som innehåller bilder,
videosekvenser, tal, ljud, musik,
dvs multimediabaserade applikationer. ImageLib innehåller fyra
Delphi-komponenter:
TPMultiImage fungerar som
TImage men kan hantera bilder
på fler format som JPEG, TIFF
(nyhet), PCX, CIF, BMP,
WMF, m fl.
TPDBMultiImage - samma
som ovan men gör att du kan
spara och visa bilder (JPEG,
PCX, TIFF, CIF, etc) i BLOBfalt i databaser.
TPDBMediaPlayer - satnma
som ovan men kan också spara
och visa videosekvenser
(.AVI), ljud (.WAV), MIDI
(.MID), etc i databasernas
BLOB-fält.
TPDBMediaPlayer - som
TMediaNavigator men kopplad
till databasfalt med multimediadata.

Turbo Power Software
Orpheus 2.0
Stort antal VCL-komponenter för
att bygga ut anvandargranssnittet i
Delphi-applikationer. B1 a
Inmatningskomponenter med
validering, stöd för internationalisering, maskning, m m.
Arrayeditorer med samma
inmatningsstöd och validering
som ovan för inmatning i
listrutor.
Tabellkomponent som visar
och editerar data uppställda i

Tel 026-256493

Fux 026-253641

m

m

rader och kolumner. All typ av
editering möjlig (maskning,
numeriska kontroller, kryssrutor, kombirutor). Rasterbilder
och etiketter i celler. Upp till
16000 kolumner och 2 miljarder rader.
Texteditorer med radbrytning,
bokmärken, söklersatt, flerstegs
angerfunktion och 16 MBkapacitet.
Viewers för att bygga virtuella
listrutor med upp till två
miljarder element.
Flikade notisböcker med stöd
för en- eller ilerraders flikar
ovanför eller till höger om
komponenten.

Några nyheter i version 2.0:
datakopplad arrayeditor och
tabell,
formaterade datakopplade
maskfalt samt
alarmkomponenter.
På gång från TurboPower ar också
följande Delphi-toolboxar:

Async Pro 2.0 for Delphi
16132-bitarsversion asynkron komponentbaserad toolbox, nu med
faxstöd.

WinISys Library 2.0 for Delphi
Samling av systemklasser för såväl
16- som 32-bitar. Strängmanipulering, datum/ tidsrutiner, klasser för
listor, balanserade trad, lexikon,
kollektioner, köer, virtuella arrayer, bitmangder, registrerings1 inifilsrutiner, BCD-aritmetik, sortering, m m.

B-Tree Filer 2.0 for Delphi
16132-bitars version av TurboPowers snabba databastoolbox, nu
integrerad med Delphis dataåtkomstkomponenter och kontroller

InfoPower
Mycket populära databaskomponenter till Delphi som en utbyggnad av Borlands egna dataåtkomstoch databaskomponenter i Visual
Component Library.
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Memodialog
QBE-komponent sorn gör att
du kan använda Paradox
"query-by-example"-teknik
m
Skräddarsydda kombidialoger
Avancerade Lookup-.kombirutor
Lookup kombidialoger
Sorteringskomponent
Inkrementell sökningskomponent
m m.

Ett stort antal böcker till Delphi 2
ar nu på vag - har ar ett urval av
intressanta böcker:

Grundnivå
Delphi for Dummies, 2:a upplagan av Neil J.Rubenking
En bra startbok för Delphi -programmering från grunden. Steg för
steg förklaras hur man bygger upp
formulär, hanterar egenskaper och
utökar funktionaliteten.

Medelnivå
Delphi 2 Developer's Guide av
Steve Teixeira och Xavier Pacheco
Bok på medelsvår nivå som går
igenom objektorienterad programmering och Windowsprogrammering med Delphi. Allt förklaras
genom steg-för-steg-utvecklade
applikationer. C D ingår.
Delphi 2 Unleashed av Charlie
Calvert
En mycket bra bok som går på
djupet - nu i ny version för Delphi
2. Förklarar objektorienterad
programmering, Windows-programmering, utveckling av
klientlserver-applikationer, multimediaprogram, m m. CD ingår.
Foundations of Delphi Development for Windows 95 av Tom
Swan
Swans böcker brukar utmärka sig
av en föredömlig klarhet. Har guidar dig Swan genom Delphi-programmerings möjligheter och graver djupt i Delphis Visual Compo~ientLibrary och ger på vagen

dussintals användbara tips och
tekniker.

Delphi Programming I'roblem '
Solveir av Neil L. Ruberiking
En bok uppbyggd av frågor och
svar. Varje kapitel tackhr ett nytt
tema, ställer frågorna, gc;r bakgrundsinformation och svar samt
förslag på programlösniiigar.

Avancerad nivå
Tao of Delphi: Programmer's
Path to Advanced Delphi
Development av Blake Watson
Avancerad guide for dig som vill
bemastra design av applikationer,
databasprogrammering, c )bjektorientering, komponentde.;ign, m m.
Delphi 2 Secrets av Toni Swan
Har demonstrerar och förklarar
Swan avancerade teknikt.r for
Delphi-programmering ti llsammans med de tredjepartstiillbehör
som behovs for att utveckla
professionella applikatioiier.

1

Programming Delphi Custom
Components av Fred Bulback ,
Boken förklarar hur man bygger
egna komponenter och arivander
dem i applikationer. CD i ngår.
i

l

Delphi Component Design:
Extending Delphi 32-bit
l
Component Architecture and ,
Development Environment
Beskriver hur man utvecb lar egna 1
komponenter for Delphi och hur 1
man väljer ratt verktyg. Förklarar ,
också avancerade tekniker för
Win32-programmering.
l

Databasutveckling

l

Database Developer's Gniide
with Delphi 2 av Ken Henderson
Fokuserar på avancerad databasutveckling. Genomgång och förklaring av alla Delphis databasutvecklingsverktyg. C D ingår.
Delphi, A Developer's Guide, 2:a
upp1 av Vince Kellen & Bi11 Tod
Delphi :!-anpassad guide som för- '
klarar Olbject Pascal, databashantering med såväl Delphi- som SQLteknik, VCL och OCX-kornponenter.
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Sedan december har över 100 programutvecklare från hela
Sverige gått igenom DATABITENS Delphi-kurser. Kursdeltagare har kommit från bl a ABB,
Celcius, Ericsson, FMV, Frontec, Försäkringskassan, Telia, Sandvik, SL, SRT, WM-Data, gyrrinasieskolor och
högskolor. Vårens kurser präglas av nya Delphi 2.0, utan att glömma bort 16-bitars Delphi 1 .O. På våra kurser
j möter du lärare med gedigen pedagogisk erfarenhet som samtidigt är aktiva och erfarna programutvecklare.
Låga omkostnader gör att vi kan hålla priserna nere!
i
;

,

I maj kör vi nästa omgång. Här är våra kurser i sammandrag - kontakta oss så skickar vi vår kompletta fyrsidiga
kursinformation.

Delphi Grundkurs 2
I + 2 dagar

Detta äi- kursen för dig som snabbt vill komma
igång nied utveckling av 16-bitars och 32-bitars
Delphi-applikationer. Dag 1 är en Pascal-kurs som
vi rekoinmenderar om du inte har arbetar med
i Turbo/l3orland Pascal tidigare eller vill fräscha upp
dina Pascal-kunskaper.
I
Handledare ar Staffan
Wictorin med mångårig
erfarenhet av utveckling
:iv applikationer och
kursmaterial i C, Pasc:al
och Delphi. Utvecklat
systemprogramvara till
Jet80-datorn. Utbildad
gymnasielärare med
mångkig lärarerfarenhet.
]Kursledare at bl a Ericsson
' Radio t )ch tidigare åt LarData.
'

Nästa I<ursdatum:Vecka 19,6-8 maj 1996.
Plats: !jtockholm

1

Delphi Databasutveckling 2
2 dagar
, Detta ar kursen for dig som liar Grundkursens
kompetens och vill tränga ner djupare i databasutveck ing med Delphi tillsammans med Paradox,
dBASEi, ODBC och SQL i såväl enanvändar- som
klient/i,erver-miljoer. Lär dig utnyttja de nya
Delphi 2.0-verktygen som datamoduler,
datalexikon, Explorer, m fl.
Handlärare ar Jonas Larsson
med mångårig erfarenhet av
utveckling av administriva
applikationer i Pascal och
Delphi, bl a åt Akelius, CAP
Gemini och Tersus Consultants.

Arbetat med Delphi sedan betafasen. Tidigare
kursledare i t bl a Akelius och Lexicon.

Nasta kursdatum: Vecka 19, 9- 10 maj 1996.
Plats: Stockholm

Delphi Avancerad Programmering 2
3 dagar
Detta ar kursen för dig som har Grundkursens
kompetens och vill tränga djupare in i Windowsoch Delphi-programmering. Grafik, utskrifter, nya
Delphi 2.0 arv av formulär och multitasking,
OLE Automation, OCX:er, komponenttillverkning, egenskapseditorer, DLL:er
meddelandehantering, m m står på dagordningen.
Handledare Sr Lars Gustafsson
(tillsammans med Staffan
Wictorin) med mångårig
erfarenhet av utveckling av
toolboxar i Pascal, Modula-2, C
och Delphi, bl a MultiGraphics,
Pascal Plus och Visual Plus till
Delphi. Författare av Plushandböckerna till Turbo Pascal,
Borland Pascal och Delphi. Utbildad gymnaiselärare med mångårig Iärarerfarenhet.

Nasta kursdatum: Vecka 20, 13- 15 maj 1996
Plats: Stockholm
Bokning: Senast 2 veckor före kursstart. Alla
detaljer med boknings- & betalningsvillkor, m m
finns i vår kursbroschyr. Ring så skickar vi!

Intresserad av företagsinterna Delphi-kurser?
Inga problem! Ring och prata med oss för val av
kursinnehåll, tidpunkt och kostnader.

' P
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Nar Din Delphi-support tar
slut
Ge inte upp - har ar

J

- ett oöverträffat supportpaket
Som utvecklare ar Du viil medveten om vikten av teknisk support, relevant och exakt teknisk
dokumentation med många exempel samt snabb information om viktiga nyheter. Som Delphi
Plus-kund kan du utnyttja de 90 dagars fria support (ink1 BBS) som galler från köpet, men vad
händer sen?
Svaret ar DATABITENS Delphi Support96!

Vad ar Delphi Supportgó?
Fem gånger per å r får du ett utskick med
nyheter, information om tillbehör, nya avsnitt
till Del III av Delphi Plus-handböckerna samt en
Support96-diskett. Du får fri tillgång till vår
tekniska support och Delphi-areorna på vår
BBS. O m bestämmer dig snabbt får du extra
bonus.
Ett Delphi Support96-abonnemang galler för
kalenderåret 1996, men tre månader har ju redan
gått, och vi reducerar därför priset för tiden
april december 1996.

-

Tema Windowsprogrammering
Hur skriva portabla applikationer som klarar
olika skarmupplösninj;ar, antal skarmfarger,
minne och processorprestanda.
Kontrollarrayer med Delphi
Drag-och-slapp teknik;
Ta kontroll över meddelande- och handelseflöde
i Delphi-applikationer
Optimering av prestanda och minimering av
minnesbehov
Arbeta med OLE
Multimedia
Arbeta med hjalpfiler
Multitasking med processer och trådar

Mer detaljer tack!
Tema Grafik och utskrifter

Tredje delen av Delphi Plus
Vi bygger steg-för-steg ut våra uppskattade Delphi
Plus-handböcker med en tredje del.
Som Support96-kund får du fem ggr per år ett
utskick med nya Iasvarda kapitel under följande
teman*:

Enhetsberoende och enhetsoberoende biitmappar
Bildformat
Optimering av omritning i Windows
Animering
Klippbordet
Rapportdesign
OpenGL och WinG

Tema Programmeringsteknik
Objektorienterad design
Delphi l6 kontra Delphi32
Skapa egna komponenter
DLL;er och koppling till andra språk
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Tema.Databasprogirammering
Introduktion till databasprogrammering
Verktyg som BDE Config och Database
Desktop, Database Explorer, m fl.
Arbeta med Paradox och dBASE-tabeller
Filter, master-detail, datamoduler, data lexikon.
Förbättrade databaskomponenter
Arbeta med ODBC
Arbeta med InterBase
InterBase Server Mariager och Windows ISQL
Transaktioner
Teckenuppsattningar och sorteringsordningar
Anvandarsakerhet
Val av databasmodell
Klient-serverprogrammeringens grunder - föroch nackdelar.
* Vi garanterar inte att samtliga avsnitt under varje tema
kommer att ingå, några kan utgå och andra tillkomma under
årets gång.

Nåqot mer?

Vi förmedlar jobb
Vi får ofta förfrågning#arom hjälp vid utveckling av
applikationer, inte minst med Delphi. Vår policy ar
att inte ta på oss sådana uppdrag, men vi hjälper
gärna till med att förmedla jobben till våra kunder.
Som Support96-kund ingår du i vår konsultpool av
Delphi-utvecklare - on1 du så önskar.

OK, vad kostar det?
Abonnemangspriset för 1996 ar endast 3 150:-lår
exkl moms, eller knappt 9 krldag! För perioden
april - december 1996 har vi dock reducerat
priset till endast 2700:- exkl moms.! I priset
ingår anda Support96-utskicken For januari och
mars. Jämför det med vad du vill (Microsoft,
Digital, etc, där du kan tvingas betala 1000:- för ett
enda supportsamtal). Avgiften betalas i förskott.

I n t e illa, men...
Fortfarande tveksam? Då plussar vi på med en ...

Support96-disket1:er

Extra bonus

Tillsammans med nya avsnitt till Delphi
Support96-handboken får du också fem ggr per år
en diskett fylld med programexempel, tips, freeoch shareware-komponenter, demoversioner, m m.

Om du slår till före 30 april 1996 får du utan extra
kostnad

Teknisk support
Med Delphi Support96 fgr du möjlighet att
rådfråga och diskutera dina Delphi-problem med
vår tekniska expertis. Vi garanterar inte att vi alltid
kan lösa dina problem, men vi lovar att göra vårt
basta.
Du får .som Support96-kund tillgång till inte
mindre an tre supportkanaler - telefon, fax och
Internet e-post.

Microsoft Roadmap CD med intressant
information för Windows-programmerare (bl a
översikt ODBC-drivrutiner, OLE-dokumentation, m m).
Nar ditt Delphi Support96-abonnemang är registrerat blir du ~illdeladett personligt Support96nummer, Delphi-areorna på vår BBS öppnas upp
och du får tillgång till vår e-postadress.

Gör som en Iang r a d nöjda Delphiutvecklare
Kom med i vårt Support96-team!

-

BBS
Hå11 dig uppdaterad med Delphi-areorna på BBS
dar Du hittar aktuell information, uppdateringar,
tekniska notiser, freeware- och sharewarekomponenter, demoversioner av tillbehör, m m.

Rabatter
Som Delphi Support96-kand får Du 5% rabatt på
Delphi-tillbehör (på ordinarie priser, ej uppgraderingar) och DATABITENS Delphi-kurser.

Du prioriteras vid nya versioner
Som Delphi Support96-kund blir du prioriterad vid
nya versioner och uppgraideringar.
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Kör till! S ä t t upp mig på e t t
Support96-nummer

Delphi Support96-abonnemang!

(fylls i av DATABITEN)

Priset ar 2700:- exkl moms april - dec 1996.

Namn

Telefon

Fax

e-postadress

mpaifter för DATABITENS BBS:
Födelsedatum (år-mån-dag)

p

Lösenord (minst 5 tecken)

Fakturaadress:
Företag, org

Referens

Adress

Postadress

-

Telefon
Min brevadress (O kryssa har om samma som fakturaadressen):
Företag, organsiation
Adress

Postadress

.

Min paketadress (O kryssa har om samma som fakturaadressen):
Företag, organisation

--

Adress

Postadress

O Jag vill också vara med i konsultpoolen f ö r Delphi-utvecklare:
Du får gärna skicka med mer information o m du s å önskar.

Mina specialiteter

l

Förutom Delphi behärskar jag:
Referenser

SS fort vi har fått detta avtal ifyllt, kornmer du att tilldelas ett personligt Support96-numnier, få tillgång till e-postadressen
för Support96, samt inregistreras p&vår BBS. Support96-numret ska anges vid all support via telefon, fax och e-post.
Supporttjänsterna, liksom Plus-dokunientation och programvara, fir endast användas av Dig personligen.
Jag accepterar dessa villkor:

Datum
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Namnteckning
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Borland Connections

R

U Connections Desktop Entry Pack (prod 1) 5975:O Connections Extension Pack (prod 2, 3, osv) 4630:O Cor-inections ClienWSe~erPack
11,195:-

Borland C++ 5.0
Borland C++ 5.0
O Borland C++ x.x -r 5.0
R Borland C++ Developrnent Suite 5.0
O BC++ x.x -> BC++ Dev. Suite 5.0
O BC++ 5.0 OWL Programming Guide
O

t

V.-

Delphl 2.0 Plus
R
O

O

2995:1775:3995:2490:450:-

ii i

Delphi Desktop 2.0 Plus
Delphi 1.0 Plus -> D.D~!sktop2.0 Plus
Delphi 1.0 -> D.Desktop 2.0 Plus

3650:1975:2150:-

Böcker
Delphi l-titlar & Java.
Ring för nyinkomna Delphi 2 & RC+ + 5 titlar!
Delphi Prograrnrning Unleashed (inkl CD)
Delphi A Developers Guide (inkl CD)
Delphiprograrnmeringfor Durnmies (sv)
O Delphi How-To
R Teach Yourself Java in 21 Days
O
R
O

R
O
O
R
O
O
U

I Plus-versionerna nedan ingår kallkod:
O
R
R

O
O
O
O
R

Delphi Developer 2.0 Plus
Delphi 1.O Plus -> D.Developer 2.0 Plus
Delphi 1 .O -> D.Developer 2.0 Plus
Delphi ClientIServer Suite 2.0 Plus
Delphi CIS 1.0 Plus -> D. CIS 2.0 Plus
Delphi CIS 1.0 -> D. CIS 2.0 PIUS
Delphi 1.0 Plus -> D.CIS 2.0 Plus
Delphi 1.0 -> D.C/S 2.0 Plus

4875:2795:2995:14475:7750:-1
11750:11950:-

Delphi 2.0
U
O
O

O
O
O
O

Delphi Desktop 2.0
Delphi l.O -> D.Desktop 2.0
Delphi Developer 2.0
Delphi l.O -> D.Developer 2.0
Delphi ClienWSe~erSuite 2.0
Delphi C/S 1.O -> D. CIS 2.0
Delphi 1.O -> D.C/S 2.0

2825:1275:3995:1995:13625:6950:10995:-

Utbildning & Support

-

O Delphi Support96 april dec 1996
R Delphi Grundkurs 2, v. 19
R Delphi Databasutveckling 2, v 19
O Delphi Avancerad Progr 2, v 20

2700:8750:6100:8900:-

Delphi-tillbehör
Visual Plus 2.0 (utan Delphi)
R Orpheus 2.0
O Orpheus 1.o - z Orpheus 2.0
O InfoPower 2.0
O ImageLib 3.1 Combo 16/32
O ImageLib 3.0 -> ImageLib 3.1 Combo
O WebHub lnternet Tools
O Mobius Fast Sprites
O Async Professional for Delphi 1.O
O

870:Ring!
1825:925:Ring!
Ring!
1525:-

DelphiILink for Lotus Notes Semer & Deploy 2950:-

O
O

O
O
O
O
O
O
O

550:600:395:600:425:-

Light Lib Images Win 3.x/95/NT
Light Lib Images Pro Win 3.x/95/NT
Light Lib Business Win 3.x/95/NT
Light Lib Business Pro Win 3.x/95/NT
Sheridan Designer Widgets
Garnesrnan Component Toolbox OCX
Visual Suite med First Impression,
Visual Writer, Visual Speller, Formula One
och WebViewer
Crystal Reports Pro
Distinct TCPIIP Internet Edition 16-bit
Distinct 'TCPIIP Internet Edition 32-bit
DynaZip-16 3.0 Data Compression
DynaZip-32 3.0 Data Compression
Lead Toisls OCX Professesiona!
MediaKnifeIOCX
VideoPlay/OCX
IrnageKnife OCX

O MicroHelp OLETools
O Graphics S e ~ e 16/32
r
O ChartFX 16-bit
O ChartFX 32-bit
O Visual Parse++

Andra verktyg
R WinRT
O Turbo Assembler & Debugger 5.0

Ring!
1050:-

R ForeHelp 2.95 Win 3.x & Win 95
O WISE Installation 4.0e Win 3.1 & Win 95
R Dernoshield

2975:1725:1995:-

Mer Borland
P
O
O
R

InterBase 4.0 för 5 anv NT
InterBase 4.0 för 5 anv NLM
Paradox 7.0
Paradox 7.0 uppgr

Microsoft utvecklingsverktyg
R
O
O
O

Visual C++ 4.0 Subscription
Viusal C+-t 4.0 uppgr Subscription
Visual SourceSafe 4.0
Visual SoiirceSafe 4.0 uppgr

Företaglorganisation

Namn

Adress

Postadress

E v godsmarkning

E v beställningsnr

Telefon -

Fax

4800:3590:4690:1150:-

E-post
Alla priser exkl moms. Frakt tillkommer. Priserna
galler fram till d e n 30 april 1996 m e d reservation för ändringar i leverantörspriser och valutakurser.

IBATAIIITBI A l l

Box l l5
81 1 22 Sandviken

Tel 026-256493
Fax 026-253641

