Oktober special 1996

med nyheter från DATABITEN

Följ med till Java för endast 795:Höstens mest spännande resmål ar definitivt Java! Följ med på vår expedition resebiljetten, Visual J++, kostar endast 795:- exkl moms. Då har du råd att fylla på
packningen men den extra proviant och de verkcvg som underlatitar resan och gör att
du når målet snabbare. Hos DATABITEN hittar Du allt det Du behöver:

I

+ Visual J++Professional Edition
+ Java-klasser och ActiveXier, böcker

+Windows NT 4.0
+Visual C++, Visual Basic

DATABIT'EN AB Box 115 81 122 Sandviken te1 026-256493 fax 026-253641 - mail@databiten.se

Programmeringsspråket Java, utvecklat av Sun System, tog marknaden med storm vid introdukt:ionen
för ett år sedan. Här fanns ett lattlart språk, i mångt och mycket en förenklad version av C++, designat
för att vara maskinvani-, och plattformsoberoende, med stöd för att skriva säkra, distribuerade
komponenter, s k applets, för Internet.
Under året som har gått har bilden på Java både vidgats och nyanserats. Från att ha betraktats som ett
rent Internet-språk, uppfattar alltfl'er Java som ett generellt programmeringsspråk med användbarhet
också utanför naten. Har ar verktygen du bsehöver för att komma igång.

Visual J++ Professional Edition
Har ar Microsofts nya visuella utvecklingssystem för Java med
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stöd för att skapa plattformsoberoende interpreterade Java-applets och applikationer, men
dessutom med inbyggd snabb kompilator för Windows 95 och NT-plattformar som genererar
optimerad maskinkod.
Stöd för alla standard Java-paket, ink1 14WT.
Utnyttja det stora utbudet av kommersiella ActiveX:er i dina Java-applikationer
Skapa trådade, handelsestyrda Java-applets med hjälp av inbyggda Wizards
Skapa plattformsoberoende Java-baserade applets
ActiveX-kontroller
Integrerat databasstöd med RDO eller D A 0
Avancerad editor med färgmarkerad syntax
Integrerad visuell Java-debugger för applikationer, applets, ActiveX:er, bytekod, m m.
Klassgranskare
Fritt distribuerbara Just-In-Time kompilator för Win 95/NT, Internet Explorer 3.0
Integrerad grundkurs, exempel och boken Learn Java Now (353 sidor) gör att du snabbt kommer
igång.

Allt detta ar ditt till ett sanslöst lågt introduktionspris! Inte nog med det - på köpet får du
dessutom ytterligare fem kommersiella bibliotek och verktyg som underlättar ditt arbete med
Java och Internet:
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Jamba från AmTech gör det enklare att skapa grafiska Java-objekt
E-mail Wizard från Neural Applications ar en AppWizard för att integrera e-post dialoger
applets och applikaltioner
Java Generic Library från Object Space Javaklasser som bygger på standardbiblioteket
Liquid Motion från Dimension X gör att du kan skapa 2-D animationer med Visual J++
J Design Pro från Bulletproof länkar HTML-sidor till en server för att enkelt söka efter
information.

i

Fler böcker och verktyg
Teach Yourself Java in 21 Days och Java Unleashed ar två fylliga böcker vi kan rekommendera.
Från Rogue Wave kommer följande intressanta Java-paket:

JTools - bygger på java.uti1 och java.lang med tools- och format-paketen med ytterligare
gruridklasser för listor, trad, köer, mängder samt formatering av text och tal.
JWidgets - innehåller en rad kontroller med vilka du kan förbättra anvandargranssnittet i dina Javaapplikationer och applets med bildknappar, animerade knappar, grupprutor, flikade dialoger, matriser,
tradkontroller, mätare, statusrader, verktygspaneler, m m.
JMoney - numeriska klasser för hög precision tillsammans med en rad klasser för affarsmatematik.
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Programmerare i hela världen - förena er!

ActiveXIOCX-kontroller till Windows 95 och NT passar till lett stort antal utveckliingssystem som Visual J++, Visual C++, Visual Basic, Delphi, Borlantl C++, m fl. Har ar ett
urval av tillbehör. Om du söker något annat ring så hjälper .vi till att hitta vad du slöker!

-

Crvstal Software
Crystal Reports Pro

FXTools Pro 4.0

Rapportgenerator som stöder Win,
Windows 95 och NT. Rapporter ar
kompatibla mellan 16- och 32-bitars format. Innehåller 16- och 32bitars rapportdesigner, rapportmotor och ActiveWOCX:er, 16-bitars
VBX:er och I 6-bitars Delphi-komponeiiter, 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.

Bygg ut dina applikationer med
specialeffekter, ljud och video.
Atta 32-bitars ActiveX-kontroller
med 100 professionella effekter för
bilder, text, former och
videoövergångar.
Stöd för tio bildformat, ink1 .BMP,
.CIF, .PCX, .TGA, .TIF, .PNG och
.JPG. Visa texter med 3D-effekter,
roteringar, video, WAVMIDI och
DirectSound-stöd, gradientfyllningar, m m.

FXPic
ProEssentials
Avancerat och snabbt diagrambibliotek med fyra kontroller. 16och 32-bitars stöd med DLL:er,
VBX:er resp ActiveXIOCXkomponenter. Stöd för en rad
diagramtyper ink1 affärsgrafik och
teknisktlvetenskapliga diagram.

Om du använder JPEG-bilder bör
du testa FXPic som ger betydligt
snabbare dekomprimering och
dessutom ett antal specialeffekter.
Innehåller både 16-bitars VBXoch 32-bitars ActiveX-kontroller.

Nu kan du använda fraktalkomprimerade (.FIF-typ) bilder i multimediaapplikationer. Fraktalbilder,
som skapas med hjälp av Fractal

Imagei- från Iterated Systerns, har
många trevliga egenskaper - de ar
mycket kompakta, och kan skalas
till valfri upplösning utan informationsförlust. Innehåller 16-bitars
VBX nivå 2- och 32-bitars ActiveX-koniroller.

VectorFX
Lagg till stöd för skalbara vektorbilder i dina applikationer. Stöd f ~ j r
.CDR, .CGM, .DRW, .DXP,
.EPS Preview, .GEM, .PLT, .HGI,,
.PIC, .WPG och .WMF-bilder till sammans med specialeffek'ter.
Innehålller 32-bitars ActiveXkontroll. Kompatibel med komponenterna i FXTools.

Inner Media
DynaZip 3.0 Data
Compression
16- alternativt 32-bitars ActiveN
OCX och DLI, för att skapa, läsa,
testa, s b ~ i v aoch uppdatera .ZIPfiler. Kompatibel med ZIP- format
2.04G. Innnehåller exempelapplikationeir, test/ diagnosverktyg och
:sjalvuppackande ZIP-fil sk,ripare.
:Stöd för långa filnamn. Kan, också
Ikompriinera datablock i minnet.

ILead Tools OCX
IProfessional
32-bitars ActiveWOCX för att
hantera bilder på rasterformat.
13land formaten finns JPEG, CMP,
13MP, TIFF 6.0, GIF, WMF, PCX,
'TGA, EPS, WINFAX, DCX:,
MAX, F'ICT och många andira.
visa, ladda, spara och modifiera
Exempel på polärt diagram med ProEssentials
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själv definiera format. 3-D utseende med ställbara ljuskällor.

Designer Widgets

Formula One 3.1

16-bitars VBX och 16-och 32-bitars ActiveWOCX med granssnittskontroller som "Dockable
Toolbar" (som Windows 95's startpanel), anteckningsbok-kontroll,
indexerade och FormFx. Ger applikationen ett utseende som liknar
moderna kommersiella program.

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

bilder. Zoorna, rulla, "dither", mo-difiera fiirger, rotera, reversera,
andra skarpa, lägg på effekter,
upptäck linjer och kanter på bilder.
Använd högnivåfunktioner för
bildmodifieringar eller arbeta på
pixelni~vå.teranropsfunktioner karl
anr0pa.s under bildbehandling för
att visa status. Stöd för tre olika
komprimeringsnivåer, basta
kvalite:t, minsta storlek eller
snabbast uppkomprimering.

Media Architects

Software FX

MediaKnifeIOCX

ChartFX 32

32-bit,ars ActiveWOCX för att visa
bilder och texter. Klarar olika
övergängseffekter, backgrundsbuffring, oregelbundna "hot-spot:;"
och ariiinering med detektering av
kollisioner, förbestlimda banor och
drag-och-slapp stöd. Text. ljud,
timer och MCI-kontroller ger noggrann styrning för multimedia.
Stöder Iterated Systems fractal
dekoniprimering. Irikludeirar editorer för "hot-spots", "sprites" och
flerfaigseditering.

Diagrampaket med 19 olika diagramtyper som stöder 3D-rotation,
rullning, real-time hantering, linjarallogiska axlar, datum axlar,
datautjamning, draging av dataelement, export till BMPIWMFformat, gömda punkter mm.
Programmerings-AP1:et har 109
meddelanden, 18 funktioner, 154
egenskaper, 16 metoder och 26
händelser. Slutanvandaren kan
flytta titlar, rotera diagram, modifiera färger och testa data mot
diagrammet via data-editor.

VideoPlayIOCX
32-bi1.ars ActiveWOCX fiSr att
integrera uppspelning av .AVI,
QuickTime och MPEG video. Styr
storlek av fönster och uppspelningshastighet via egenskaper.
Skapa händelser som sker vid speciella bilder eller tidsintervall. Se:
video i designlage, hantera fargpaletten och nyckelbilder i videon.

Pinnacle
Graphics Server 4.5
Diagi-ampaket med 32-bitars
ActiveWOCX, DLL och l 6-bitars
VBX stöd. 3-D styrning med
rotation, höjd och positionering.
Kurvanpassning och statistiska
funktioner inklusive Fm. Innehåller många olika diagramtyper med bl a tidsserier, ytdiagram, "box-whisker" och
"candle-stick. Interaktiv
kontroll så att slutanvändare kart
styra. diagramutseendet.

Visual Components
First Impression 2.0
32-bitars ActiveX/OCX för diagramhantering. 20-tal diagramtyper, styrning av rotation och höjd
med mus. Ladda och spar diagrammallar. Stöd för saknat data, data
utjämning, linjära-, logaritmiska-,
procent- och datumaxlar. Exportera diagram på WMF- och BMPformat. Använd bilder och färgskalor som bakgrund. Inbyggda
statistiska funktioner. 33 olika
nummerformat plus möjlighet att

Visual Writer 3.0
32-bitars ActiveX/OCX för ordbehandling. WYSIWYG utseende,
textflöde runt inlagda bilder, ladda
och spara RTF- eller ASCII-filer,
använda RTF via klippbordet, editerbara paragrafer, söklersatt textsökning, read-only läge, editera
flera dokument samtidigt.

WebViewer 1.5
16- och 32-bitars ActiveX1OCX:er
som gör att du kan bygga in
WWW-stöd i dina applikationer.
Laser och visar HTML-sidor med
text och bilder (CIF, JPEG) och
låter användaren navigera sig fram
mellan URL-sidor.

Visual Developers Suite
Deal 5 paket i 1!

-

Mycket prisvärt paket med

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

ActiveX-kontroller från Fornzula One och First Impressiotz
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Windows NT 4.0
Server & Workstation
Snabbare Pentiumprocessorer och minnespriser som
rasar. Nu ar det ratt läge att satsa på operativsysternet
och arbetsmiljön för proffsanvandare - Windows NT
4.0 som kombinerar Windows 95:s intuitiva arzvandairgranssnitt med den robusthet och säkerhet sonz alltid
utmurkt NT. Nu också med fullt utbyggt
Under Windows NT 4.0 kan du köra applikationer
skapade för bl a

+

Windows NT och Windows 95
Windows 3.x
6 MS-DOS

+

Windows NT har stöd för preemptive multitasking nned trådar, har hög systemintegritet och
säkerhet, Varje DOS- och Windowsapplikation
(aven 16-bitars) körs i egna separata minnesareor
med kraschskydd mellan applikationer.
Windows NT kan hantera datorer med multipla
processorer och kan köras på arbetsstationer med
RISC-processorer.
Inbyggt fil- och printerdelningsstöd för sammankopplade datorer i arbetsgrupper, samt ett öppet
nätverksgränssnitt med inbyggt stöd för IPXISPX,
TCPIII', NetBEUI, m fl. Kompatibelt med en rad
existerande natverk som Novell Netware (ink1
NDS), UNIX, LAN Manager 2.x, Microsoft Windows For Workgroups och Windows 95.
NT 4.0 finns i två versioner - NT Workstation
resp. N T Server.

Windows NT Workstation 4.0
Detta är N T för dig som tanker arbeta lokalt med
NT eller som klient i ett natverk. Med NT Workstation kan du också koppla ihop upp till 10 arbetsstationer i ett peer-to-peer-nätverk. Stöd för dubbla
processorer.

Nyheter i NT Workstation 4.0
@

Lattarbetat Windows 95-kompatibelt anvanda rgranssnitt.
Microsoft logon "Designed for Windows NT
and Windows 95" garanterar att program fungerar i båda miljöerna.
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I;örenklacl installation och större kompatibilitet
rned olika hårdvaror.
Stöd för nnultipla hårdvaruprofiler och .Filkoortiinering rnellan datorer gör det enklare aitt
använda NT på portaibla datorer.
l~örbättradediagnosverktyg för att utforska
systemet imed information om drivrutiner, nätverk och systemresurser som IRQ, DMA och
]O-adresser.
l~örenklatloch mer överskådlig natverkshantering samt förbättrat klientstöd för Novell Netware ink1 NDS (Netware Directory Services).
Enklare att hantera och administrera med ani~andarprofileroch val av enhetlig systempolicy. Anvandarprofiler kan lagras på servern
:;å att en användare kan ha sitt eget priva1.a
"skrivbord" oavsett vilken dator i systemet
hanlhon använder. Eli rad verktyg underlättar
också arbetet för systemansvarige.
Nya Task Manager med utökad information
och kontroll av exekverande app1ikationi:r.
Inbyggda snabbgranskare av dokumentfiler,
bildfiler och andra filer.
Förbättrad printerhantering ger snabbare
[utskrifter.
Inbyggt stöd för Internet och lokala intranet
med inbyggda Internet Explorer 2.0 (venion 3.0
;ar nu klar och finns gratis på Internet).
'Förbattrad WINSIDPiTS-integration.
PWS (Peer Web Services) gör det enkelt att
publicera och testa hemsidor i lokala intranet utan att datorn behöver köra NT Servers Internet Information Server (IIS, se nedan).
Förbättrat och snabbare Dial-up-Networking
Med nya PPTP (Point-to-Point Tunneling
Protocol) kan man skapa egna privata niitverk
via Internet istället för att använda direkt uppringning. Sådana "viirtuella" natverk har många
fördelar - de kan t ex vara världsomfattsinde
utan att telefonkostnaderna blir högre an vid
vanliga Tnternetuppkopplingar. Fungerar med
alla nätverks~rotokoll(inkl IP. IPX och
te1 026-256493
fax 026-253641
mail @databiten.se
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NetBEUI). Stor säkerhet med kryptering och
lösenord.
HyperTerminal kommprogram ingår.
Stöd för TAPI (Telephone API).
Stöd för samma Multiimedia AP1 (DirectX:)
som hos Windows 95.
Stöd för distribuerade objekt med DCOhl
(Distributed Component Object Model) - iiitegreras enkelt med ActiveX som använder en
identisk programmeringsmodell.

System krav
Intel 486, Pentium, Pentiiim Pro eller kompatibel
Minst 12MB RAM (216h4B rekommenderas).
uiterrlutivt
Alpha AXP, MIPS R4x00 eller PowerPC.
Minst l 6 MB RAM.
samt
Minst 110 MB hårddiskutrymme.
CD-ROM eller tillgång till CD via natverk
VGA eller battre samt mus.

Windows NT Server 4.0
Medan Windows NT Woirkstation 4.0 är optimierat
för att användaren ska ges högsta tillgänglighet är
NT Server 4.0 istället opllimerat för högsta nätverksprestanda. Stöd för upp till 32 processoirer (4
i standardversionen, anpassade versioner för fler
processorer från hårdvaruleverantörer)

Nyheter i NT Server 4.0
Allt nyheter i Workstation-versionen, plus:

+
4

*

+

Administrative Wizards som unlderlättar konfigurering.
Snabbare nätverkskommunikation - upp till
66% förbättring med Fast Ethernet (100 Mbls)
enligt Microsoft.
Battre prestanda med flera processorer.
FrontPage l . l och Internet Information
Server 2.0 ingår.

FrontPage 1.l
Microsofts FrontPage är enligt fackpressen (t ex
PC Magazines stora jämförande test) det basta
verktyget för att designa och underhålla egna
hemsidor för Internetflntranet. Mycket lättarbetat,
flexibelt och kraftfullt. Medföljer NT Server 4.0.

Internet Information Server 2.0
Med Windows NT Server 4.0 följer också senaste
versionen (2.0) av Microsoft Internet Information
Server (IIS), en Web-server som ar optimerad för
Windows NT med mycket bra prestanda och dessutom mycket lätt att sätta upp och administrera. Här
är några nyheter i IIS 2.0..
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Förbattrade Web-prestanda (upp till 40%
enligt Microsoft).
Snabbaste Web-servern för Windows NT Server
- över 40% snabbare an IIS l .O (enligt Microsoft) och med förbättrad skalning mot flera
CPU:er.
Enklare att satta upp och administrera Websidor med serveradministration av IIS från valfri
Web-läsare
Loggning av servertrafik till NCSA Coinmon
Log File-format samt valfri ODBC-datab'as.
Förbattrade programmeringsmöjligheter rned
ISAPI (Internet Service API).
Förbattrade databasprogrammeringsmöjligheter
med IDC (Internet Database Connector), bl a
kan en serie databasfrfigor grupperas tillsammans för battre prestanda.
Med nya Index Server (gratis via Internet) kan
man indexera innehållet och sedan söka på alla
HTML- och Office-dokument (Word, Excel,
PowerPoint) på servern, oavsett om det ar en
Internet-, Intranet- eller enkel fil-och skriivarserver. Indexering- och sökning av dokument
kan göras under drift utan att servern behiöver
avbrytas. Fungerar med flera språk, bl a
svenska.

Systemkra v
Intel 486, Pentium, Pentium Pro eller kompatibel
Minst 16MB RAM (>=32MB rekommenderas)
Minst 125 MB hårddiskutrymme.
alternativt
Alpha AXP, MIPS R4x00 eller PowerPC.
Minst 16 MB RAM.
Minst 160 MB hårddiskutrymme
samt
CD-ROM eller tillgång till CD via natverk.
VGA eller battre samt mus.

Kompatibilitet
NT Server 4.0 ar kompatibel medföljande niitverk:
Microsoft LAN Manager Microsoft Windows for
Workgroups AppleTalk DEC PATHWORKS
IBM LAN Server IBM SNA-nätverk Internet
NFS-nätverk Novell Netware RAS via ISDN,
X.25, och vanligt telefonmodem TCPIIP-nätverk
NT Server 4.0 stöder följande klienter:
Windows 3.x Windows for Workgroups
Windows 95 Windows NT Workstation ilpple
Macintosh MS-DOS OS12 UNIX (kräver
ODBC-klientprogramvara från Visigenic Software)

Anvandarlicenser
NT Server 4.0 kräver en anvandarlicens SOI- varje
klient, inkl. de som kör Windows NT Workstation,
Windows 95 och Windows for Workgroups Du
kan köpa ett grundpaket med 5 eller 10 anvilndare.
te1 026-256493
fax 026-253641

mail @databitense

Nya 'Visual C++ 4.0 ar ett kraftfullt verktyg för utveckling av 32-bitars applikationer
för sival Windows 95 som Windows NT.
Visual C++ 4.0 är en komplett 32bitars rniljö för att skapa 32-bitars
Windowsapplikationer. Visual
C++ 4 O körs under Windows Y5
eller Windows NT 3.5114.0
Med Visual C++ 4.0 har du en 32bitars i~tveckiingsmiijöoch 32bitars koiilpilator rakt igenom ined
lin-iiir rninnesrnodell utan den
ökanda 64 KB-seginenteringen

Nyheter
Cornponent Gallery används
fiir att lagra och hantera
iteiranvändbara komponenter,
sorin C++ klasser, OLEkoiitroller, egen kod, m [n.
Developer Studio är en
interaktiv utvecklingsmiljö
rnesd nya navigeringsverktyg
för klasser (ClassView och
Wi/.ardRar). Kan integreras
mejd versionskontrollsystemet i
MS: SourceSafe.
Skapa OLE-kontroller
(0CX:er) sorn kan användas
til1:;arnrnans med andra
Windows-applikationer.
Skapa OLE-servers och OLE:lutornationsobjekt.
Fullt stöd för C++ egenskaper
soiii "Namespaces", C++
inallar, undantagshantering,
dyriaiiiisk typinformation och
staiidardmallbiblioteket (STL).
Dein inkrernentella kompilatorn
och länkaren snabbar upp
utvecklingscykeln.
Stöd fiir Unicode och tvabytes
teclkenuppsattningar.
Nya Windows95 kontroller
soiii texteditor för RTF-filer,
listtriid, too1 tip, in il.

+
Visuell miljö

+

Genornarbetad grafisk
utvecklingsmiljö med visuella
verktyg ocli komplett on-line
dokumentation med
sökrnöjligheter.
4 Nu ännu snabbare editeringsexekverings-cykel tack vare
förbattrad teknik för
kornpilering och inkrerrientell
länkning,
Använd AppWizard för att
skapa stommen till din
applikation.
+ Överskådlig projekthan tering
helt integrerad med Vislual
SourceSafe
versionskontrollsystern
4 Integrerad debugger och stort
antal andra felsökningvirrktyg
ingår. Helt integrerad mied
Visual Test 4.0

MFC 4.0
Microsoft Foundation Classes
(MFC) 4.0 ar klassbiblioteket du
använder vid Windowsprogramrnering. Över 150 klasser. Fullt
stöd för Windows 95, Windows
NT, OLE 2.0 och
databasutveckling mot Jet Engine.
Med MFC blir dina applikationer
dessutorn portabla mot RISCprocessorer sorn MIPS, Digital
Alpha AXP, PowerPC (krliver
Visual C++ RISC Edition) och
Macintosh 68000 (kräver
korskoinpilator).
4 Stöd för programmering rned
trådar.
+ Stöd för Windows NT:s
strukturerade
undantagshantering.
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Nya k:ontroller för att bygga
[noderna Windows 95orienterade anvandargranssnitt.
Databasklasser för koppling
rnot Jet Engine ocli 32-bitars
ODBC.

OLE och ActiveX:er
'Tillverka egna OLE 2.0komponenter, s k ActiveX:er
(tidigare OCX:er), med OLE
Custorn Control Developer's Kit.
ActiveX-komponenter kan
användas i tillsamrnans ined Visual
C++, Visual J++, Visual Baijic 4.0,
Delphi 2.0 och andra utvecklingssystern och applikationer

Systeimkrav VC++ 4.0

+

*
+
+

+

486 eller bättre, 16 MB RAM
(20 NiR rekommenderas)
Microsoft Windows 95 alt
Windows NT Workstation 3.5 1
eller 4.0
CDROM
Minsta harddiskutrymme vid
användning tillsarnmans rned
CDROM ar 15 MB. Typisk
hårddiskinstallation kräver
100 hlB
VGA (SuperVGA
rekorrimenderas) och mus.

Prenumerera
Med Visual C++ Subscription fiir
du senaste versionen av Visual
C++ plus tre ytterligare versioner
under eti år med de senaste
verktygen och teknisk information.

Tel 026-256493
Fax 026-253641
rnail @databiten.se

Hur är tre verktyg som underlättar utveckling, dokumentation och distribution.

ForeFront

GLBS
-

ForeHelp 2.95

WISE Installation 4.0i

BoundsChecker 4.01

Verktyg fijr att göra hjalpfiler
visuellt till Windows 3.x och
Windows 95. Hjalpfiler skapas,
testas och kompileras interaktivt.
Möjligheter till automatisk felkontroll, test av delvis färdiga filer,
anrop av externa DLL:er, hopp i
designläge mellan olika ämnen
precis som i en vanlig hjalpfil,
paragrafer, tabelleditor, riittstavning (engelsk), synonymordlista, uppradade listor, flera "hotspots" i bilder, rapportgerierator,
import av RTF-filer, manualgenerering från hjalpfil, nnakros,
multirnediastöd, m m.

Mycket flexibelt verktyg för att
skapa iristallationsprogram för
såväl diskett som CD-ROM och
nätverk. Stöd för såväl Windows
3.1 x som Windows 95 och NT.
Skapar en enda .EXE-fil som
innehåller såväl installationsprograni som den programvara
som ska installeras. Hög komprimeringsgrad för filer. Stöd för
långa filnamn, avinstallationsstöd,
versionkontroll,
serienummerhantering, m m. Stöd
för installation och registrering av
ActivelUOCX-kontroller
Direkt stöd för att installera
Borlands Database Engine och
satta upp alias, vilket gör att WISE
direkt I,impar sig för att användas
tillsammans med Delphi 1.O och
2.0.
Sist men inte minst - lätt att anvanda med den inbyggda experthjälpen.

BoundsChecker 4.0 för Wi ndows 95 och NT ar ett utmarkt
komplement till andra debuggers
för 32-bitars Windows.
BoundsChecker har stöd föl- bl a
Visual C++ 2.1 och senare,
Borland C++ 4.5 och senare samt
även Delphi 2.0. BoundsChecker
kan automatiskt övervaka exekveringen av dina Windowsapplikationer och rapporterar då ornedelbart sådana fel som ar mycket
svåra att lokalisera med andlra
verktyg. Med BoundsChecker får
du

Mycket lättarbetad!
ForeHelp 2.95 arbetar under
Windows 95. Finns ocksh i version
2.1 som ar en ren Windows 3 . 1 ~ version.

SmartPatch Add-In

I+
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SmartPatch Add-In gör att WISE
(se ovan) kan skapa installationer
som uppgraderar tidigare versioner
av programfiler och datafiler utan
att man behöver skicka en helt ny
kopia av programvaran. Det räcker
med at1 skicka "skillnaderna"
mellan den nya versionen och
tidigare versioner (en eller flera)
Dessutom kan nya versioner bara
installeras av dem som redan har
en legal version, vilket gör att nya
versionler kan distribueras öppet
t ex viai BBS:er eller Internet.
SmartF'atch körs tillsammans med
Win32-versionen av WISE
(version 4.0g eller senare), men
uppgraderingar kan skapas for
såväl Windows 3.1 x som
Windows 95 och NT.

utbyggbar logging och rapport
av parameterfel och
returvärdesfel vid av anirop av
Windows API-funktioner och
ActiveX-kontroller. Sorn
standard kontrolleras över 5000
API-anrop
omedelbar reaktion vid
minnessönderskrifter i såväl
applikationer som DLL:er och
ActiveX-kontroller
rapporterar minnes- och
resurslackage
rapporter om skyddsfel.
Nar ett fel uppstår öppnas e:tt
fönster med BoundsCheckt:rinformation om vad som har
inträffat och låter dig omgiende
inspektera kallkod, variabler, stack
och heap. Dessutom visas steg-försteg vilka händelser som ledde
fram till felet.
BoundsChecker ar till skillnad från
många andra debugverktyg mycket
enkel att använda. Starta din
applikation från BoundsCheckers
meny och avvakta ev felrapporter.

Tel 026--256493
F u x 026--253641
mail@databiten.se

Skapa Device Drivers för 95/NT utan DDK med

WinRT
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 säkerIietskraven under Windows 95 och
i synnerhet NT tvingar emellertid
frain t:n öka disciplin och större
kontroll från operativsystemets
sida.
I-Iårdvarukontrollen rnåste kaplas
in i speciella devicc drivers. Till
h.jälp finns Microsofts Device
Drivei- Kit (DDK), men tyvärr ar
det liela ganska kornplicerat i
praktiken. Nu finns det ett alternativ:
WinR.T ä r e n omfattande realtidsto~olboxf ö r hårdvarukontroll
under Windows 95 och NT.
Win3:Z-programmerare k a n nu
skriva program som direkt
accessar Ilo-portar, minne och
hårdvaruavbrott u t a n a t t behöva
tränga in i Microsoft's DDK i all
dess komplexitet. W i n R T h a r
programmeringsgranssnitt mot
C- ocli C++. Dessutom finns en
OCX-version för b1 a Visual
Uasic 4.0.
Ilessutorii, medan DDK för Windows '95 och NT skiljer sig en hel
del åt, sa kan du med WinRT anvanda identisk kod är WinRT-drivrutiner portabla mellan 95 och NT
oavsett processor (Intel, Alpha,
MIPS eller Power PC).
Inga licensavgifter.
'Typiskii applikationer är datainsaii-ilings och processkontrollsysterri ined exv DIA-, A/Doiiivaridliire, digitala Ilo-kort,
PCL-kort etc.
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Prestanda

Dessutom

Minnesrnappad VO sker med full
hastighet. Port VO sker via Win32
AP1 DeviceIoControl-funlktion.
Med WinRT kan inånga UO-operationer samlas i grupper irör att
minimera antalet anrop av DeviceIOControl. WinRT klarar c a 1900
hårdvaruavbrott/s rned en 486166
under NT. Vid snabbare avbrottsfrekvens bör drivrutiner skräddarsys.

Dokumentation, sex [nånaders
teknisk support, många exempel,
bl a en Win32 serverapplikalion
som hanterar realtids hårdvarukontroll och koinmunikation via
DDE till en Visual Basic-klient
som skiiter anvandargränssnittet.

1 WinRT ingår följande delar:

WinRT Driver
Drivrutinskärna sorn hanterar all
port-VO, minnes-U0 ocli avbrottshantering (Kernel Mode-drivrutin
under NT, VxD:er under Windows
95).

WinRTpp
Kommadoförprocessor som gör att
du (om du så önskar) kan
kontrollera hårdvaran med enkla
kommandon i stil med
v a l ue = i np(Ox350),
out p (Ox350,OxZO) .

WinRT Registry
Hanterar operativsysteinets registrering av WinRT:s hårdvarukontroller.

WinRT for CK++ finns i separata
versioner 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.

WinRT OCX-version
Med WinRT OCX kan 32-bitars
OLE Containers sorn Visual Basic
4.0 direkt kontrollera hårdvaran.
Port-UO, minnes-VO och h h d varuavbrott kan direkt hanteras
utan Microsofts DDK och utan att
behöva skriva DDL:er. Binirkonipatibel inellan Windows NT och
Windows 95.
WinRT OCX finns i följande versioner:
WinRT O C X for Visual Basic
4.0 (32 bit)

DOSIM
DOS simulator för att felsoka
problem i Iiårdvarukontrolllrutiner.

Windows NT
Windows 95, samt sorn
kombinationspaket för
Windows NT och Windows 95.

Tel 026-256493
Fax 026-253641
mail@databiten.se

Microsoft
O Visual J++ Professioiial Edition
O Windows NT 4.0 eng Workstation

795:2575:-

(ord 2795:-)
O Windows NT 4.0 eng Workstation wppd

(ord 1395:-)
O Windows NT 4.0 eng Server 5 anv

12513:6295:-

(ord 6795:-)
O Windows NT 4.0 eng Server fr x.x 5 anv32915:-

(ord 3495:-)
O Visual Basic 4.0 Standard
O Visual Basic 4.0 Professional

U
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

875:3895:Visual Basic 4.0 Profeissional fr x.x
1375:Visual Basic 4.0 Enterprise
7995:Visual Basic 4.0 Enterprise uppgr.
3995:Visual C++ Standard
795:Visual C++ 4.0 inkl Prenumeration
3795:Visual C++ 4.0 inkl pren. fr x.x
2495:Visual C++ 4.2 Enterprise
7495:Visual C++ 4.2 Enterprise uppgr
3795:SourceSafe 4.0
3895:Visual Test 4.0
47915:Fortran PowerStation Standard 4.0
47915:Fortran PowerStation Professional
64915:Developer's Network Library
9015:Developer's Network Library & Pren. 1795:Dev. Network Lib Enterprise & Pren. 12790:-

Böcker
O
O
O
O

Java Unleashed
Teach Yourself Java in 21 Days
Inside Visual C++
Visual Basic Unleashed

375:375:375:350:-

Ja va-verktyg
O JT'ools
O JWidgets
Q JMoney

O
O
O
O

Visual Developers Suite
WinRTWin95
WinRT NT2790:WinRT Win95JNT

Ring!

2395:2790:-

O WinRT OCX Win95
O WinRT OCX NT
O WinRT OCX Win951NT
O ScheduleIOCX
O Light Lib Images Standard
O Light Lib Images Professional
O Light Lib Business Standard
O Light Lib Business Professional
O Crescent Enquiry Media OCX
O Crescent NetPak Professional OCX
O Crescent PDQComm OCX
O Crescent PowerPak Pro OCX
O Crescent QuickPak Pro OCX
O Crescent QuickPak Scientific OCX
O Crystal Reports Pro 5.0
O ProEssentials
O FXTools Pro 4.0
O FXPic VBWOCX
O FractalX
O VectorFX
O Lead Tools OCX Professional
O ImageKnifelOCX
O MediaKnifeIOCX
O TWAIN WizardIOCX
O VideoPlay/OCX
O MicroHelp OLE Tools OCX
O Graphic Server 4.5
O Designer Widgets
O ChartFX 32
O High Edit (D 1.O & 2.0)

Fler verktyg
O
O
O
O
O
O
O
U
O
O
O
O

ForeHelp 2.1 1 Win
ForeHelp 2.95 Win 95
Roboiielp 95
WISE Installation 4.0i
Softlce for Windows NT
Softlce for Windows 95
BoundsChecker 4.0 Stand Win95
BoundsChecker 4.0 Standard NT
2395:BoundsChecker 4.01 Win95 & NT
4200:BoundsChecker 4.01 Prof. Win95
4450:BoundsChecker 4.01 Professional NT 4450:BoundsChecker 4.01 Prof. Win95 & NTEl550:-

4560:-

Företaglorganisation-

Namn

Adress

Postadress

Ev godsmarkning

Ev beställningsnr

Telefon

Fax

Alla priser exkl moms. Frakt tillkommer. Priserna gäller endast vid beställning pB denna kupong och senast den
31 okt 1996. ReSe~atioriför ändringar i leverantörspriser och valutakurser.
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