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Snan kan vi lagga ytterligare et1 hr till handlingarna. ett Ar som Btcr visar vilken
livskmft, dynamik och vinionilr anda som prtiglar v h bransch. internet har p4 ett
b kuxit f r h cn torftig maga-BBS. till ett kommunikationssystem som knyter ihop miljontals
v&rldsmcdbogare,dfritt informationsutbyte, e-post, reklam. natförsaljning, radio 8ver niitet (Real
Audio), niitkonferenser, video, etc, etc. Och bd&31r vi bara i bäjan.Nu pratas om Intranet (lokda
drlur nv Internet), nit-PC som alternntiv/komplemcnt till dagens K, disuibued progrrunvara i nfltet
(Java applets, ActiveX), m m. Sjiiivklart kommer DATABITEN att finnas p&plats ocksll h&. Hgll
utkik.
ile nya trenderna psverkar ocksil dc utvecklingsverktyg vi arbetat med, d& stödet för Internet blir allt
viktigare. Plattformsobaroende och distribuerade prolyamkomponenter är n i l p nyheter vars fulla
betydelse vi ännu bara kan ana. Nya sprik. som Java har sett dagens ljus och röner ston intresse.
Befintliga sprak influeras ocksh och mrses med stöd f6r distribuerade komponenter som ActiveX.

Un&r 1997 kommer nya stjämor ritt tandas (och gamla stjärnor alt ny-das). Vi börjar redan nu med
att lyfta pA mrlhten för en av dt ny stjärnorna. W1 ocksi4 utkik i Progmmmemnn under 1997 efter
fler stjärnor.

AkwX-PA inbjudan av Micmsoft ställde DATABITEN ut under Microsofts ActiveX-seminarium pli Berns i
Stwkhofm. Förutom att informera om utvecklingsverktyg och utbudet av ActiveX-kontroller, lottade
vi ut ett ex av purfarska Visud J++ Ptofessioaal f& Microsoft.

Vinn-

ar Kenneth Lcnncstedt, Infocon AB i n b y . Vi gratulerar!

*&pdMW*97
Till~arnmansmed Borland kommer vi att ställa ut p&hets första dotamiisna, PC World Expo dan 2729 januari i AIvsjo, Stockholm. Vi lovar att lyfta p&locket för nAgra riktigt inimsanta programmeringsnyheter. Va1 mött l

Som vi har berattat om i tidigare nummer av Progmmmmmn, firar DATABITEN i h sitt 15-Ars
jubiicum. Vi avslutar j u b i l e u d e t med flera lockandcjulerbjudanden. Om du handlar för minst
3500 kr exkl moms (detaljer p4 bcstallningssidan) kan du utan extra kostnad valja mellan:

+ 1 Bïs Internet-abonnemang,

* ~)opulämprogram p5 CD eller

k intressanta boktitlar.

HB11 utkik efter fler f i Progmmmemrcn. Vi passar ockd pA att tacka alla v h kunder för mhga
trevliga lir och hoppas p&ett gott samarbete ocksil n b t a h.
v e d tillönskan om en God Jui och ett Gott Nytt Ar
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Programmeringsspråket Java, utvecklat av Sun System, tog marknaden med storm vid
introduktionen för ett år sedan.
Här fanns ett lättlärt språk, i
mångt och mycket en förenklad
version av C++, designat för att
vara maskinvaru- och plattformsoberoende och med stöd
för att skriva säkra, distribue2:
rade komponenter, s k applets,
för Internet.
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Under året som har gått har
bilden på Java både vidgats och
nyanserats. Från att ha betraktats som ett rent Internet-språk,
uppfattar alltfler Java som ett
generellt programmeringsspråk
med användbarhet också
utanför naten. Nu lanserar
Microsoft

Professional Edition det 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 AWT.
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 och 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.
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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 arbetet 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 iir en
AppWizard för att integrera e-post dialoger i
applets och applikationer
Java Generic Libraiy från Object Space
Yavaklasser som bygger på standardbiblioteket
Liquid Motion från Dimension X gör att du kan
skapa 2-D animationer med Visual J++
J Design Pro från Bi~lletprooflänkar HTMLsidor till en server för att enkelt söka efter
information.

Läsvärt
Teach Yourself Java in 21 Days och Java
Unleashed är två fylliga böcker vi kan rekommendera.

te1 026-256493
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Har ar tre verkvg som underlättar dokumentation, distribution och uiveckling.

ForeFront

GLBS

NuMeqa

ForeHelp 2.95

WISE Installation 5.0

BoundsChecker 4.0

Verktyg för att göra hjälpfiler
visuellt till Windows 3.x och
Windows 95. Hjälpfiler 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 hjälpfil,
paragrafer, tabelleditor, rättstavning (engelsk), synonymordlista, uppradade listor, flera "hotspots" i bilder, rapportgenerator,
import av RTF-filer, manualgenerering från hjälpfil, makros,
multimediastöd, m m.

Mycket flexibelt verktyg för att
skapa installationsprogram för
såväl diskett som CD-ROM och
nätverk.. Stixi för såväl Windows
3. Ix som Windows 95 och NT.
Skapar en enda .EXE-fil som
innehaller såväl installationsprogram 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
ActiveWOCX-kontroller
Direkt stöd för att installera
Borlands Database Engine och
sätta upp alias, vilket gör att WISE
direkt lämpar sig för att användas
tillsammans med Delphi 1.O och
2.0.
Sist men inte minst - lätt att använda med den inbyggda experthjälpen.

BoundsChecker 4.0 för Windows 95 och NT är ett utmärkt
komplement till andra debuggers
för 32-bitars Windows. Inte undra
på att PC Magazine ger sin
Technical Award till BoundsChecker som 1996 års bästa
utvecklingsverktyg.
BoundsChecker har stöd för 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 omedelbart sådana fel som är mycket
svåra att lokalisera med andra
verktyg. Med BoundsChecker får
du

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

utbyggbar logging och rapport
av parameterfel och
returvärdesfel vid av anrop av
Windows API-funktioner och
ActiveX-kontroller. Som
standard kontrolleras över 5000
API-anrop
omedelbar reaktion vid
minnessönderskrifter i såväl
applikationer som DLL:er och
ActiveX-kontroller
rapporterar minnes- och
resursläckage
rapporter om skyddsfel.

SmartPatch Add-In
Smartpaltch 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 att skicka "skillnaderna"
mellan den nya versionen och
tidigare versioner (en eller flera).
Dessutoni kan nya versioner bara
installeras av dem som redan har
en legal version, vilket gör att nya
versioner kan distribueras öppet
t ex via BBS:er eller Internet.
SmartPatch körs tillsammans med
Win32-versionen av WISE
(version 4.Og eller senare), men
uppgraderingar kan skapas för
såväl Winidows 3.1 x som
Windows 95 och NT.

När ett fel uppstår öppnas ett
fönster med BoundsCheckerinformation om vad som har
inträffat och låter dig omgående
inspektera källkod, variabler, stack
och heap. Dessutom visas steg-försteg vilka händelser som ledde
fram till felet.
BoundsChecker är till skillnad från
många andra debugverktyg mycket
enkel att använda. Starta din
applikation
från BoundsCheckers
.
meny och avvakta ev felrapporter.
-
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Internethntranet - databaser över nätet med nya

* IntraBuilder
Borland lanserar nu en ny generation verktyg för att enkelt göra data tillgängliga över
Internethntranet. Med dynamisk HTML-genereringen kan befintliga databaser enkelt
publiceras över Web:en.
IntraBuilder är ett interaktivt,
visuellt verktyg i stil med Delphi
för att skapa, underhålla och publicera Web-sidor med dynamiskt
uppdaterbar databasinformation.
Informationen kan finnas i lokala
databaser som Paradox, dBASE
och Access eller i klienttserverdatabaser som InterBase, MS SQL
Server, Oracle, etc, beroende på
version av IntraBuilder.

Dynamisk Web-info
Genom att Web-sidor skapas dynamiskt kan varje användare förses
med just den information hanlhon
efterfrågar. Data kan dessutom
interaktivt modifieras av anvandaren.
Detta gör att all information kan
göras tillgänglig på ett enhetligt
satt via vanliga Web-läsare som
NetScape, MS Explorer, m fl.
En fördel med att publicera databasinformation på Web-format är
att man slipper speciella installationer av programvara och datafiler - användaren får tillgång till
informationen direkt via sin Webläsare. En annan fördel är att
användaren kan hantera data från
valfria plattformar - Windows,
Mac, UNIX, etc. I framtiden kan vi
också förvanta oss att Web-lasarfunktionen helt integreras med
operativsystemet (Microsoft har
utlovat detta i kommande versioner av Windows), varför Webpublicerad information kan bli den
viktigaste informationskällan för
många datoranvandare.
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Det enda kruxet är att det hittills
har varit besvärligt att koppla databasinformation till Web-sidor.
Men inte nu längre - med YntraBuilder kan du dynamiskt skapa
Web-hemsidor med databasinfo
och du kan bygga vidare på existerande databaser och publicera dem
med IntraBuilder.

IntraBuilder fungerar i Internet
och lokala intranet. Därför kan all
information, aven för internt bruk i
ett företag eller organisation, med
fördel publiceras på HTML-format
med hjälp av IntraBuilder.

Bygger p& BDE
I botten på IntraBuilder hittar du
32-bitars versionen av Borland
Database Engine (BDE), dvs
samma beprövade databasmotor
som används i framgångsrika
produkter som Delphi 2.0, Borland
C++ 5.0 och Paradox 7.0. Via
BDE kan IntraBuilder, beroende
på version, kopplas upp mot såväl
lokala databaser (Paradox,
dBASE), ODBC-databaser

(Access, Btrieve, etc) som SQLdatabaser (InterBase, MS SQL
Server, Oracle, DB2, Informix,
Sybase).

Visuell design med
experthjälp
IntraBuilder låter dig visuellt
designa Web-sidor med interaktiv
databasinformation och rapporter.
HTML-koden för Web-sidor skapas sedan dynamiskt under körning utifrån användarens val. Du
behöver alltså endast skapa "sidmallar" - resten sköter IntraBuilder.
Med inbyggda Experter och
mallar kan du låta IntraBuilder
guida dig genom projektet att skapa hemsidor, formulär, rapporter
och tabeller. Experter kan skraddarsys för att passa företagsstandarder, etc.

JavaScript
Om du vill lagga till mer avancerade finesser använder du JavaScript - ett portabelt och lattanvant
skriptspråk som bygger på

fax 026-25364 1
mail@databiten.se

programmeringsspråket Java.
JavaScript stöds av såväl NetScape
som Microsoft (som en del av
ActiveScript). IntraBuilder bygger
ut JavaScript med objektorienterade tillägg för arv (subklassning), inkapsling och undantagshantering. IntraBuilder kan använda JavaScript både på server- och
klient-sidan.

+

+
+

+

Applets och ActiveX
IntraBuilder stöder också Java applets och ActiveX-kontroller,
varför du fullt ut kan utnyttja alla
möjligheter i de senaste versionerna alv Web-läsare som NetScape
3.0 och MS Explorer 3.0. Men om
du vill, kan du också designa dina
sidomr för största möjliga portabilitet mot äldre Web-läsare:.

+

+

'

NetScape FastTrack Server
för Windows NT, lättinstallerad och speciellt designad för
intranet.
IntraBuilder Brokers för
CGI, NSAPI, och ISAPI ger
stöd för de vanliga Web-serverprotokollen.

+

lokala IntraBuilder
Agents ger bättre prestanda
med fler samtidiga användare.
Borland snabba SQL-länkar
för Borland InterBase Semer
och Microsoft SQL Server.

IntraBuilder finns i tre versioner:

Passar mindre arbetsgrupper och
pilotprojekt. Innehåller

+

IntraBuilder Development
Environment med Experter
och Visuella Designers för
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hantera många användare,
Borlands snabba SQL-länkar
till Oracle, Sybase, Informix,
IBM DB2 förutom MS SQL
Server och Borland InterBase.
Remote ODBC-drivrutin för
att hantera data på an fler
format.

Missa inte våra introduktionspriser!

Allt i standardversionen plus

Tre versioner

IntraBuilder Standard

+

IntraBuilder Professional

Standardprotokoll
IntraBuilder Server utökar möjligheterna hos alla Web-servrar för
Windows NT och Windows 95
som stöder NSAPI (NetScape
API) , ISAPI (Microsofts Internet
Service API) eller CGI. Det senare
protokollet stöds av de flesta Webservrar.

formulär, rapporter, frågor och
tabeller.
Borland Personal Web
Server för Windows 95 och
NT - en enkel server som klarar
sig med 16MB minne.
NetScape Navigator Gold NetScapes Web-läsare med
integrerad editor för HTML.
Borland IntraBuilder Server
En lokal IntraBuilder Agent
som kan hantera ett mindre
antal samtidiga användare,
Koppling mot lokala databaser
som Paradox, dBASE,
FoxPro och Access.

IntraBuilder Clienmerver
Allt i Professional-versionen plus

+

Remote IntraBuilder Agents
gör att flera NT-servrar och
arbetsstationer kan dela på
jobbet, något som förbättrar
möjligheterna att samtidigt

te1 026-256493
fax 026-25364 1
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Vanliga frågor från Delphi-utvecklare
Jag behöver mer detaljerad dokumentation över Object Pascal och
objektorienterad programmering samt Delphis grundklasser. Borlands
dokumentation är ganska tunn. Om det finns på svenska är det e t t plus.
Jag utvecklar mina Delphi-program med en skärmu~~lösninq
på 1024x768. Många kunder kör
emellertid programmen vid 800x600 och t om 640x480. Detta ger mig .ständig huvudvärk. tiur
får jag mina applikationer a t t se bra u t oavsett användarens skärmupplösning?
Mina kunder vill använda <Enter>-tangentenistället f ör <Tab>.Går detta a t t ordna?
Jag måste ge garantier för a t t mina programfiler inte infekteras av u g . Jag vill inte heller
a t t klåfingriga användare eller pirater modifierar mina programfiler. Går detta a t t stoppa?
Jag s kul le behöva svenskanpassade kalenderrutiner med veckonummer, svenska helg- och
märkesdagar samt arbetsdagar, etc. Det skulle också vara trevligt a t t kunna visa en kalender.
Men det mesta på marknaden är j u USA-anpassat.
Mina användare skulle behöva knappa in formler som sedan anviinds i berakningar. Går detta?
Jag behöver en funktion för säkerhetskopierinq av f iler - finns det något enkelt stöd för
detta?

Svaren på frågorna finner du på nästa sida

G
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Tre versioner av Delphi 2.0
Alla versioner levereras tillsammans med motsvarande Delphi 1.O2-version för utveckling av 16-bitars Windows
3. lx-kompatibla applikationer. Till samtliga Delphi-versioner (2.01) finns också i DATABITENS Plus-version.

Delphi 2.0
Basversion till ett mycket förmånligt pris. Fem engelska handböcker ingår. Passar för dig som
vill lära dig Windowsprogrammering och endast behöver koppling
till Paradox och dBASE-tabeller.

Delphi Developer 2.0
Allt i basversionen, plus
Källkod till Delphis Visual
Component Library.
Enanvandarversion av Local
InterBase Server
Stöd för ODBC
Database Explorer - suveränt
grafiskt verktyg för att hantera
databaser, falt och tabelldata.
Data Dictionary för att satta
och återanvända utökade
faltattribut i databaser.
Installshield Express för att
skapa installationsprogram för
dina Delphi 2.0-applikationer.
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Stöd för Borland Database
Engine och ReportSmith.
Kommersiella ActiveXl
0CX:er i "lightw-versionerför
Delphi. Diagramgrafik,
kalkylark och rättstavning.
Atta Internetkomponenter
Matematikbibliotek för
statistik och ekonomi.
ReportSmith 3.0
Stöd för PVCS versionskontrollsystem

Delphi ClientIServer
Suite 2.0
Allt i Developer-versionen, plus
Snabba SQL-länkar till Oracle, Sybase, DB2, Informix,
InterBase och MS SQL
Server.
SQL Monitor för spårning
loggning av SQL-anrop.
Integrerade Visual Query
Builder låter dig konstruera
SQL-frågor visuellt utan
kunskaper om SQL

Med SQL Database
Explorer kan man också
inspektera och modifiera
serverspecifika metadata som
lagrade procedurer, triggers
och händelser.
Datapump Expert för ati.
flytta tabelldata mellan olika
format och att skala upp clatabasapplikationer från PCmiljö till klientlserver.
Tvåanvandarlicens av akta
InterBase Server för N?'.
Kari uppgraderas till InterBase
4.2 för 5 användare.
ReportSmith 3.0 Clientl
Server passar för stora
rapportvolymer med levande
data. Stöd för såväl PC
databaser som SQL-servers.
Integrerad Intersolv PVCS
verisionskontrollsystem för
teamarbete, m m.
Utökat Open Tools AP1
möjliggör integration med
tredjepartsverktyg.

te1 026-256493
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Laste du frågorna på föregående sida? Vårt svar ar

Samtliga versioner av Delphi 2.0 finns också i Plus-version från DATABITEN - ett unikt tillaggspaket s o m vi ar ensamma om på den svenska marknaden. Plus-versionen ar ett bevis för att vi tar
Delphi p å allvar och ar en garant för att d u har valt en leverantör som kan sin sak.
I Plus-versionen hittar du följande
tilliigg till Delphi 1.0 och 2.0:

Plus-handböcker
Uppskattade handböcker, som
bygger vidare på DATABITENS
P1u.s-handböcker till Turbo Pascal
(första upplagan 1984!) och som
nu liar blivit ännu bättre - hela
1292 sidor väldisponerad svensk
dokumentation (författad av Lars
Gustafsson hos DATABI'TEN)
som går på djupet. Plus-handböckerna behandlar
Delphis Object Pascal
Tlelphis klassbibliotek
Visual Component Library och
Visual Plus-toolboxen.
Exempel på användning av DATABITENS kalenderkomponent

Object Pascal
I Pliis-handböckerna hittar du en

Klassbibliotek & VCL

heltäckande, detaljerad dokumentatialn över programmeringsspråket
i Delphi - Object Pascal på över
600 sidor.

I en serie kapitel beskrivs
~

~anatomi
h
i
(TAppl ic a t i o n , TScreen, projekt,
formulär, datarnoduler tillsamm
mans med visuella formul2rarv,
MDI-applikationer samt meddelande- och händelsehantering.
grundklasser for mängder
(TBi ts), listor (TLi st), lagringsbara objekt (TPersi stent),
kollektioner ( T C O ~le c t i on),
problemomrilden.
alla kompileringsdirektiv, de
shänglistor (TStri ngs, TStri ngviktigaste undantagsklasserna
L i s t ) och strömmar (TStream,
och feltyperna samt filtyper.
m fl)
komponentklasserna TCompoPlus-handböckerna dokumenterar
nent, TControl, TGraphi cControi, 'TWi nControl och T C ~ ~ bide
~ ~Delphi
~ -1.0 och 2.O med

Här beskrivs alla grundläggande
datastrukturer, inkl. Delphi 2.0:s
nya strängtyper och varianter,
pascalprogrammets byggstenar och
struktur, procedurer, funktioner,
procedurvariabler, typkonvertering
och typomvandling, alla standardrutiner, minneshantering, undantagshantering, m m.
I fyr,a kapitel beskrivs den objektorienterade programmeringens
principer. Med en serie pedagogiska exempel förklaras grunderna för
inkapsling, falt, metoder, egenskaper, arv, polymorfism, synbarhet, m m. I de följande referenskapitlen finns alla detaljer om statiska, virtuella och dynamiska metoder, meddelandemetoder, m m.
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printerhantering med
' r p r i n t e r och API-anrop, mmskalning , m m
översiktligt
~ alla~komponenter
~
~i
Visual Component Library som
underlättar ditt komponentval
hur man skapar egna Delphi
1.O & 2.0-komponenter med
steg-for-steg-beskrivning och
flera exempel
multitasking med tradar i
Delphi 2.0 via API-anrop och
TThread-klassen, samt pekar ut

liga markeringar för skillnader
Windowsgrafik med TCanvas
Oumbärliga
oavsett om du arbetar med
och direkta A P I - ~ kl^~ ~ ~ ~ redskap
.
16- eller 32-bitars utveckling!
rar rasterbildshantering, metafiler, m m
Control.

m
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Visual Plus-too1box
I Visual Plus-toolboxen ingar följande komponenter i versioner för
både Delphi 1.0 och Delphi 2.0:

Autoskalningskomponent
Autoskalningskomponenterna TVPScal e och
TVPGScal e anpassar helt
automatiskt formulärstorlekar,
kontroller (inkl matrisceller med
TVPGScal e) och texter till den
skarmupplösning användaren råkar
ha.
Nu kan du designa dina applikationer med den upplösning du själv
trivs med (t ex 1024x 768). Lagg
sedan till en autoskalningskomponent i varje formulär och du kan
nu i testlage se hur applikationen
ter sig vid körning med andra
skärmupplösningar (t ex 640x480).
Du kan ocksa öppna upp en dialogruta som visar alla teckensnitt
som används i formuläret med
uppdelning i skalbara och fasta
teckensnitt.
När du ar nöjd ar det bara att gå ur
testlage, omkompilera och din
applikation är klar för distribution.
Slut på klagomål över textstrangar
som inte syns, kontroller som är
för stora eller små, felplacerade
formulär, etc.

Praktisk komponent
TVPEnter som gör att man
kan använda <Enter>tangenten som ett alternativ till
<Tab> vid navigering mellan
inmatningskontroller som editeringsrutor och matrisceller. Lagg
ut en TVPEnter-komponent i
formuläret och allt är klart.

Antiviruskomponent
Antiviruskomponenten
TVPVCheck originalmärker
dina Delphi-applikationer
och kontrollerar vid varje körning
att EXE-filen inte har modifierats
på något satt. Vid varje förändring,
oavsett om den har orsakats av ett
virusangrepp eller en klåfingrig
användare, visas en varningsdialog
(feltexterna väljs med egenskaper)
och applikationen avbryts. Du kan
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alternativt installera en egen
handelserutin och dar välja hur
du ska reagera på dessa
varningar.
När du använder Visual Plustoolboxens antiviruskomponent
kan du och dina användare
kanna sig förvissade om att
arbeta med originalversionen av
programmet - ett berättigat krav
i dagens värld med ökande datakommunikationer och därmed
ökade chanser till virusangrepp!
Eller du kanske vill märka varje
exemplar av dina program med
användarens identitet så att det
klart framgår vem som har ratt att
köra just detta exemplar av programmet - med antiviniskomponenten kan du vara förvissad om
att ingen kan förändra uppgifterna.

Kalenderkomponent

a

............ Svensk kalenderkompo.>e;

%
.

nent TVPCal endar med
veckonumrering och
valfri visning av svenska helg- och
märkesdagar, arbetsfria dagar samt
egna märkesdagar. Dessutom innehåller kalendern egenskaper med
uppgifter om datum som julianska
dagtal resp TDate-format, sommartidhormaltid, solens upp-, nedgång och högsta höjd för valfri ort,
m m.
i 32%
...............

Funktionsevaluatorkomponent
Komponenten TVPFFE
innehåller en snabb
funktionsevaluator (Fast
Function Evaluator) för berakningar av värden på matematiska
uttryck och formler givna på
strangform, i stil med

Stöd för alla matematiska standardfunktioner, ink1 frac, i nt,
sinh, cosh, coth, tanh och ndist
(normalfördelning). Listan kan
utökas med egendefinierade funktioner. Vid fel i uttryck, anges feltyp och felposition i stranguttrycket.

Snabb funktionsevaluator- har kopplad
till enkel grafritare

Fler Plus-enheter
I Visual .Plus-toolboxen ingår
dessutom ytterligare Delphienheter för
kalenderberakningar
filhantering ink1 filkopiering
listning och sortering av
fiikat:aloger
snabb quicksortering av godtyckliga datatyper
listhantering
numeriska metoder med rotbestlimning och funktionsevaluering
tidtagning
W i nCKT-enhet aven för Delphi
2.0 - praktiskt vid tester och
pascalundervisning.
I Delphi Developer Plus och
Delphi ClientIServer Suite Plus
ingår dessutom huvuddelen av
kallkoden till Visual Plus-toolboxen.

90 dagars fri
Uppskattad telefon-, fax- och
epost-service som kan visa dig
vägen när du har kört fast.

BBS
I Delphi Plus-arean hittar du massor av tillbehör, teknisk info, shareware-komponenter, uppdateringar,
m m.
DATABITENS Plus-version ger
dig verkligen valuta för pengarna. Intle undra på att över 95%
av våra Delphi-kunder skaffar
Plus-versionen!

te1 026-256493
fux 026-253641
mail@databiten.se

----

Dags f ö r nya

- ett oöverträffat supportpaket
Som utvecklare ar Du val medveten om vikten av teknisk support, relevant och exakt teknisk
dokumentation med rr~iångaexempel samt snabb information om viktiga nyheter. Som D e l p h i
Plus-kund kan du utnyttja de 90 dagars fria support som galler från köpet, men vad händer
sen?
Svaret ar DATABITENS D e l p h i Support97!
Distribuerade komponenter över nätverk

Vad ar Delphi Support97?
Fem gånger per år får di1 ett utskick med
nyheter, information om tillbehör, nya avsnitt
till "tredje delen" av "Delphi Plusw-handböckerna samt en Support97-disskett.Du får också epost
med intressant Delphi-information och tips. Du
får fri tillgång till vår tekniska support och
Delphi-areorna på vår BBS och snart WWW.
Om bestämmer dig snabbt får du extra bonus.
Ett Delphi Support97-aboiinemang galler för
kalenderåret 1997. Under 1997 raknar vi också
med en ny version av Delphi - Support97 omfattar
aven denna version.

Mer detaljer tack!
Tredje delen av Delphi Plus
Vi bygger steg-för-steg ut 'våra uppskattade Delphi
Plus-handböcker med en tredje del.
Som Support97-kund får du fem ggr per år ett
utskick med nya läsvärda k.apite1 under följande
teman*:

Tema Programmeringsteknik
Objektorienterad design
Delphi l .O, Delphi2.0 och kommande Delphi 3.0
Mer om komponenttillverkning
Användning av strömmar
Automationsservrar, DIL:er och A,ctiveX:er
Tips om komponentanvandning
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Tema Windowsprogrammering
Kontrollarrayer med Delphi
Drag-och-slapp teknik
Arbeta med OLE
Multimedia
Arbeta med hjalpfiler
Multitasking med processer och trådar
Arbete med Ini-filer och systemregister

Tema Grafik och utskrifter
Bildformat
Metafiler
Animering
Klippbordet
Rapportdesign
Snabbare grafik med DirectX

Tema Kommunikation och Internet
Seriell kommunikation
Adresser och natrverksprotokoll
Natverkskommunikation
Mailfunktioner
FTP

w w w

Tema Databasprogrammering
Arbeta med Paradox och dBASE-tabeller
Filter, master-detail, datamoduler, data lexikon.
Förbättrade databaskomponenter
Tips om SQL-länkar
Arbeta med ODBC

te1 026-256493
fax 026-25364 1
mail@databiten.se

Arbeta med InterBase
InterBase Server Manager och Windows ISQL
Transaktioner
Teckenuppsättningar och sorteringsordningar
Anvandarsakerhet
Val av databasmodell
Klient-serverprogrammeringens grunder - föroch nackdelar.

applikationer, inte minst med Delphi. Vår policy är
att inte själva ta på oss sådana uppdrag, men vi
hjälper gärna till med att förmedla jobben till våra
kunder. Som Support97-kund ingår du i vår
konsultpool av Delphi-utvecklare - om du så
önskar.

* Se detta som exempel p i vad som kan att inga i Delphi
Support97. Vissa avsnitt kan utga och andra tillkomma under
årets gång.

Nåqot mer?

Abonnemangspriset för 1997 är endast 3350:- exkl
moms, eller knappt 10 krldag!. Jämför det med vad
du vill (Microsoft, Digital, etc, där du kan tvinj;as
betala 1000:- för ett enda supportsamtal). Avgiften
betalas i förskott.

Support97-disketter

Extra bonus

Tillsammans med nya avsnitt till Delphi
Support97-handboken får du också fem ggr per år
en diskett fylld med programexempel, tips, freeoch shareware-komponenter, demoversioner, m m.
Alternativ levererar vi via E-post.

Du får utan extra kostnad vår Delphi Support96parm tillsammans med alla Support96-disketter (5
st) om du tecknar dig för Delphi Support97 senast
den 13 januari 1997.

Teknisk support
Med Delphi Support97 får 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.

OK, vad kostar (det?

Om du redan ar Delphi Sixpport96-kund är kositnaden för Delphi Support97 endast 2995:- exkl iinoms
om du förlänger ditt supportavtal senast den 13
januari 1997 (därefter 3350 kr).

När ditt Delphi Support97-abonnemang är registrerat blir du tilldelad ett personligt Support97nummer, Delphi-areorna på vår BBS öppnas upp
och du får tillgång till vår e-postadress.

Du får som Support97-kund tillgång till inte
mindre än tre supportkanaler - telefon, fax och
Internet e-post.

Kom med i vårt Support97-team!

Vi öppnar en ny snabb epost-service med utskick
av färsk Delphi-information, supportutskick,
uppdateringar, tips, programexempel, m m.

Här är innehallet i Support96-parmen (t om
november 1996, ett utskick aterstår)

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

WWW
Under 1997 öppnar vi också upp vår Internetservice, dar du supportkund kommer att ha tillgång
till speciella avdelningar med supportinformation,
filer att hämta, länkar mm.

Rabatter
Som Delphi Support97-kund får Du 5% rabatt på
Delphi-tillbehör (på ordinarie priser, ej uppgraderingar) och DATABITENS Delphi-kurser.

Skapa egna visuella och icke-visuella
komponenter
Skapa egna egenskapseditorer
Skapa egna komponenteditorer
Använda och skapa CILL:er
Visuella formulärarv med Delphi 2.0
Meddelandehantering och händelser i Windows
och Delphi
Processer och trådar med Delphi 2.0
Skalning av formulär och printerutskrifter
(logiska koordinater och mm)
Uppkoppling mot OCIBC-databaser med Delphi
Paradox och dBASE i nätverk
Lagring av godtyckliga data i BLOB-falt.
Inalles ca 250 sidor med unik dokumentation som
tar vid där Delphi Plus-handböckerna slutar.
Dessutom 5 disketter fullspackade med
information Detta får du på köpet före 13jan.

Vi förmedlar tjänster
Vi får ofta förfrågningar om hjälp vid utveckling av
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Sriart ar den har

Borland C++ Builder
Nu kan du som C++-programmerarefor första gången jobba lika visuellt och lätt som
Delphi- och Visual Isasic-utvecklare. Med C++ Builder får du en komplett, Delphi 2.0liknande utvecklingismiljö, med den skillnaden att programmeringsspråket nu är C++
istället for Pascal. Här följer en preliminär presentation baserad på aktuell testversion.
Nya Borland C++ Builder bygger
vidare på Borlands beprövade
C++--kompilatorteknikoch delar
kornipilator och inkrementell Iankare: med BC++ 5.0, men hämtar
från Delphi den visuella, komponentbaserade utvecklingsmiljön
och dess Visual Component
Library (VCL).
C++ Builder skapar optirnerad 32bitars kod för Windows 95 och
NT.

Microsoft Foundation Classes
(MFC).
C++ Builder kan också dela projektfiler med BC++ 5.0. Du kan
därför utveckla helt nya applikationer med C++ Builder eller komplettera tidigare BC++ eller Visual
C++-applikationer med ett nytt
anvandargranssnitt skapat med
C++ Builder. Formulär som skapas
med C++ Builder kan användas i
OWL- och MFC-baserade applikationer.

Kompilatorn cachar kod och
lankaren arbetar inkrementellt
varför omkompileringar/omlankningar går an snabbare.
C++ Builder har fullt stöd för
m

m
m

Bakåtkompatibel
C++ Builder ar helt ANS1 C++kompatibel samt kompatibel med
Borland C++ 5.0 (BC++), Object
Windows Library (OWL) och

Snabbare kompilering
C++ Builder ar också snabbare att
på att kompilera och lanka projekt
an andra C++-kompilatorer.

m

ANSIIISO C++, ink1 multipla
arv och mallar (templates)
Win32 AP1
ActiveX (tidigare OCX)
OLE Automation
ODBC (Databas)
DCOM (Distributed COM)
DirectX (nya snabba
grafikstandarden)
MAP1 (Mail API)
UniCode (tvåbytes
teckenuppsattning)

Verktyg i Professional- och Client/Sewer-versioner
InterBase
InterBase Server finns i
versioner för 15 operativs,ystem,
inkl Windows 3.1, Windows NT,
NetWare, SCO, Sun OS, Sun
Solairis, HP-UX, IBM AIX, SGI
IRIX, m fl. InterBase är ANS1
SQL 92-kompatibel, har stöd för
handelsestyrd programmering,
och bygger på en unik modell för
fleranvandaråtkomster utan
kollisioner. InterBase har istöd för
låsning på postnivå. Prestanda
och tillgänglighet ar i toppklass.
Med C++ Builder C/S Suiite följer
en tvåanvandarversion av
1nter.Base Server för NT.
Local InterBase Sewer ar en
enanvandarversion av InterBase,
helt ompatibel med fleranvandarversionen för NT och UNIX. Med
Local InterBase kan du utveckla

och testa klient1 serverapplikationer utan att vara uppkopplad till
en server. Medföljer C++ Builder
Professional och
C++ Builder
Client/Server Suitc.

Builder CIS Suite) kan du bygga
SQL-frågor utan att behärska
SQL.

SQL Monitor
Genom att koppla
på SQL Monitor
(C++ Builder C/S
Suite) kan man
spåra och logga
SQL-anrop. Underlättar optimering
och felsökning av
SQL-applikationer.

Visual Query
Builder
Med Visual Query
Builder (C++

Visual Query Builder

Vinterns Delphi-kurser
Intresset för våra Delphi-kurser är mycket stort. Sedan starten för ett år sedan har vi haft över 200 deltagare från
hela !Sverige. Våra kompetenta lärare och det genomarbetade och utförliga kursmaterialet har rönt stor
uppmärksamhet och uppskattning. Men vi vilar inte på våra lagrar. Kursinnehåll och kursmaterial förnyas
ständigt. Nu startar vi upp en ny kurssasong, med följande kurstider och kortfattade kursbeskrivningar:

Delphi Grundkurs
4 dagar
Stockholm 4 -7 feb 1997
Lärare: Staffan Wictorin
Riktar sig till dig som har viss prograrrimeringserfarenhet och vill lära dig Object Pascal och programmering med Delphi.

Delphi Grundkurs
3 dagar (dag 2-4 ovan)
Stockholm 5 -7 feb 1997
Lärare: Staffan Wictorin
Riktar sig till dig som redan kan Pascal, men vill
dig nyheterna i Object Pascal och Delphi-programmering.

Delphi Databasutvecltling
2 dagar
Stockiholm 10-1 1 feb 1997
Lärare: Jonas Larsson
Riktar sig till dig som kan Delphi motsvarande
grundkursen, men vill lära sig mer om databas-
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utveckling med Delphi mot såväl lokala databaser
som klientlserver databaser.

Delphi Avancerad Programmering
3 dagar
Stockholm 12-14 feb 1997
Lärare: Lars Gustafsson
Riktar sig till dig som kan Delphi motsvarande
grundkursen, men vill fördjupa dig i objektorienterad programmering, komponentbygge,
Windowsprogrammering med DLL:er, meddelandestyrning, OLE och trådning, m m.
Av erfarenhet kommer många kursanmalningar in
ganska sent. Det underlättar vår planering ju
tidigare du anmäler dig. Om du bokar din kurs
senast den 13 januari ger vi också en bra
snabbhetspremie - se bestallningskupongen sist
har i Programmeraren.
Kontakta oss om du vill ha mer utförliga
kursbeskrivningar eller vill diskutera internkurser.

te1 026-256493
fax 026-25364 1
mail@databiten.se

Komponentpaletten har som standard över 100 kornrponenter

WinSock (TCP/iP)
ISAPI (Microsoft Internet API)
NSAPI (Netscapes Internet
API)

w

w
w

Komponenter
Det visuella komponentbiblioteket
(VCL) innehåller samma standardkomponenter (över 100 st) som
Delphi 2.0. Komponenter som används kompileras in direkt i applikationernas EXE-filer - du behöver
alltså inte skicka med några externa filer förutom din EXE-fil.

Utbyggt språk
C++-språket i C++ Builder ar
utbyggt med nya språkkonstruktioner för att möjliggöra visuell,
komponentbaserad programmering. Till dessa hör

Visuell design

Förutom Borlands VCL-komponenter kan du också använda andra
komponenter skapade med Delphi,
t ex DATABITENS Visual Pluskomponenter (beskrivs på annan
plats). Du kan också installera och
använda ActiveXIOCX-baserade
kontroller som komponenter - C++
Builder skapar automatiskt ett
komponentskal runt sådana externa kontroller, varefter de används
precis som vanliga komponenter
(förutom att tillhörande fil måste
skickas med applikationen).

Formulär och datamoduler skapas,
komponenter placeras ut, egenskaper satts från objektinspektorn
och handelsemetoder knyts till
komponenter precis på samma satt
som i Delphi. I takt med att den
visuella designen fortskrider uppdateras C++-koden automatiskt
med deklarationer och metodstommar och omvänt avspeglas
ändringar i kod också visuellt.

Dessutom kan du enkelt skapa helt
nya komponenter baserade på befintliga komponenter eller helt från
grunden. När du härleder nya
komponenter arbetar du helt
objektorienterat - du kan ta över
eller modifiera grundklassers
metoder och egenskaper samt
lagga till nya dito, precis som du
vill.

egenskaper (property)
undantagshantering
(try ..except, try..finallykonstruktioner).

C++ Builder & Delphi
C++ Builders utvecklingssmiljö är
nara nog identisk med Delphi
2.0:s.

Text
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Objektförrådet - Object Repository
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Komponenter skrivna i Object
Pascal och kompilerade med
Delphi 2.0 kan användas i C++
Builder precis på samma satt siom
komponenter skrivna i C++ och
kompilerade med C++ Builder.
Och omvänt - komponenter
skapade ined C++ Builder kan
användas i Delphi 2.0. Du kan
t om härleda nya komponenter från
komponenter skrivna i det andra
språket.
Av kompatibilitetsskäl kan VCL-komponenter inte användas för multipla
arv, eftersom Delphi endast har stöd
för enkla arv. I andra C++-klasser kan
man naturligtvis använda multipla arv.
Aven kompilerade pascalenheter,
liksom formulär, datamoduler,
m m kan användas direkt i C+ t
Builder.
Valet av verktyg kan därför ske
utifrån tycke och smak - om diu
föredrar Object Pascal så valjer du
Delphi, om du föredrar C++ vlljer
du C++ Builder. Vilket språk du
an valjer får du samma optimerad
kod som kan användas i båda
miljöerna.

Visuella formulararv
Precis so'm i Delphi stödjer C++
Builder visuella formulärarv,
vilket gör att du kan bygga upp
standardbibliotek av formulär och
datamoduler (som lagras i C+-t
Builders objektförråd, Object
Repository). Från dessa formuilär
och datamoduler härleder du nya
specialiserade formulär resp. tiatamoduler. O m du behöver andra på
något i ett grundformulär (t ex en
logotyp) andras alla härledda
formulär automatiskt!

%

, ,
* .
,,
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Pascal eller C++ ?

Om du tidigare har skapat staiidardforniulL eller datarnoduler
med Delphi kan du nu anvanda

-
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Exempel på visuellt formulärarv - till vänster ett basformulär, till höger ett härlett formulär

samma formulär1 datamotjuler i
C++ Builder.
Att skapa ett standardforrnulär är
mycket enkelt - arbeta fram ditt
nya formulär, tryck på miishögerknappen och välj "Add to Repository...". Formuläret finns sedan
tillgängligt i objektförrådet. Nu
kan du kopiera detta formulär eller
härleda nya formulär baserade på
standardformuläret. Om du ändrar
något i ett standardformulär så
andras också alla härledda formulär automatiskt (efter omk:ompilering:).
När du vill skapa ett nytt :Formulär
kan du nu välja att arbeta med en
kopia av ett standardformulär,
härleda ett nytt formulär från en
standardtyp eller använda standardformuläret direkt. Så här kan
det s,eut i koden:
Ateranvändning och härledning av
formiulär, applikationer, datamoduler, etc är en kraftfull förstärkning
av den objektorienterade utveck1ings;modellen i C++ Builder. Den
innebär en stor produktivitetsvinst
vid iitveckling av nya applikationer, som nu i många styck~enkan
härledas från tidigare appllikationer
och -Formular.

och dBASE, generellt stöd för
ODBC (i C++ Builder Professional
och CIS Suite) samt hanterar ett
stort antal SQL-länkar mot clientl
serverdatabaser (C++ Builder CIS
Suite).
Med tabell och query-komponenter kopplar man sig mot databastabeller, söker, filtrerar, sorterar
och frågar (med SQL-kommandon) efter information. Med
databaskontroller skapar man
snabbt formulär med visuell
presentation och interaktion med
användaren.

datamodulkomponenter (t ex
TDataSource) trots att de ligger i
olika moduler.
Genom att kapsla in dataåtkomstkomponenter som ?Table, TQuery
och TField i datamoduler kan man
bättre modularisera databasdesignen. En datamodul kan innehålla
metoder för validering och formatering av data som på sätt blir en
integrerad del av datakällan istället
för att bindas till datakontrollerna.
Datamoduler kan lagras i objektförrådet, återanvändas eller anvandas för att härleda nya, specialiserade datamoduler.

Datamoduler
Datamodulen ar en speciell formulärtyp som används för att hantera
icke-visuella komponenter som
?Table, TQuery, TDataSource,
TStoredProc, FindDialog,
DDEClientConv, n i m e r , 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

Database Explorer
Med Database Explorer, som är
helt integrerad i C++ Buildermiljön kan man arbeta med databaser via ett grafiskt gränssnitt
som påminner om Windows 95:s
Utforskare. Med Database Explorer kan man skapa databaser, tabeller, fälttyper, alias, lagrade procedurer och triggers i SQL-servers
via interaktiv SQL.

I Database Explorer kan man
också ge SQL-kommandon till
flera servrar och databaser.
Dra-och-slapp tabeller
och falt
Man kan dra falt, tabeller och
lagrade procedurer från Database
Explorer till formulären i en applikation och vips installeras och
kopplas rätt dataåtkomstkomponenter ( n a b l e , TDataSource) och
datakontroller (TDBGrid,

Databashantering
C++ Builder har en rad komponenter för att enkelt bygga
kraftfulla databasapplikationer.
C++ Builder utnyttjar Borlands
generella Dabase Engine (BDE)
som har direktstöd för ParadoxExempel på datamodul
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O MS Visual J++ Professional Edition *795:Sanslöst introduktionspris!
O JTools
Ring!
O JWidgets
Ring!
O JMoney
Ring!
O Teach Yourself Java in 21 Days
425:U Java Unleashed
550:-

Microsoff
O
U
O
O

O
O
O
O
U
U
U

Windows NT 4.0
Windows NT 4.0
Windows NT 4.0
Windows NT 4.0

eng Workstation
2795:eng WS uppgr
1395:eng Server 5 anv
6795:eng Server uppgr 5 anv
3295:Visual C++ 4.0 inkl Prenumeration
3995:Visual C++ 4.2 Enterprise
7495:Visual C++ 4.2 Enterprise uppgr
3795:SourceSafe 4.0
3995:Developer's Network Library
995:Developer's Network Library & Prenum.1795:Dev. Network Library Enterprise & Prenum
12790:-

Borland C++Builder
Ej bindande förbokning
O Borland C++ Builder Standard
O Borland C++ Professional
U Borland C++ ClientlServer Suite

Borland C++5.01
O
U
O
U
O
U
O
O
O
O
O
O
O
O

Borland C++ 5.01 (ord 2995:-)
2995:BC++ 5.0 -> 5.01
150:Borland C++ x.x -> 5.01
1775:Borland C++ Dev Suite 5.01
3995:BC++ 5.0 Dev Suite -> 5.01
150:BC++ x.x -> BC++ Dev. Suite 5.01
2475:BC++ Dev. S. w Design Tools 5.01
6150:BC++ Dev 5.0 -r BC++ w Design
Tools
5.01
3625:BC++ x.x -> BC++ w Design Tools 5.014250:BC++ 5.0 OWL Programming Guide
375:BC++ Reference Documentation
970:Mastering Borland C++ 5.0
550:Teach Yourself Borland C++ 5.0
495:Database Developers Guide BC++ 5.0 550:-

DA TABITEN
U Delphi Grundkurs dag 1-4
*l0995:4-7 feb -97 (ord pris 11500:-)
O Grundkurs dag 1-3, 5-7 feb -97
8950:U Delphi Databasutveckling
k6100:10-11 feb -97 (ord pris 6500:-)
O Delphi Avancerad Programmering k9200:12-14 feb -97 (ord 9600:-)
U Delphi Support97
k3350:inkl Support96-dokumentation& programvara

O Delphi Support96 -> Support97
*2995:förnyelse fran Delphi Support96
Q Delphi Support96
*550:Dokumentation & programvara
O Delphi 2.01 Plus
1795:O Delphi Developer 2.01 Plus
4875:O Delphi 1.O Plus -> D.Dev. 2.01 Plus 2995:O Delphi 1.O -> D.Developer 2.01 Plus 3195:O Delphi CIS Suite 2.01 Plus
13995:(ord 14475:-)
O Delphi 1.0 Plus -> D.ClS 2.01 Plus *11450:(ord 11750:-)
O Delphi 1.O -> D.ClS 2.01 Plus
*l1650:(ord 11950:-)
O Visual Plus 2.02 (Dl &2.0, ord 1225:-) *995:-

Delphi 2.01
O Delphi Developer 2.0 -.>2.01
O Delphi C/S 2 . 0 ~
-> Delphi C/S 2.01
m BDE och SQL Links; 3.5 (CD)
O BDE 3.5-disketter
O Delphi 2.01
O Delphi 1.0 -> Delphi 2.01
O Delphi Developer 2.01
O Delphi 1.O -> D.Developer 2.01
O Delphi Client/Server Suite 2.01
O Delphi 1.O -> D.C/S 2.01

Mer Borland
O IntraBuilder (ord 975:-)
O IntraBuilder Professional

O IntraBuilder ClienVServer
O
O
O
O
O

Box ll 5
81 1 22 Sandviken

(ord 13625:-)
InterBase Server 4.2, 4 anv Win95
InterBase Server 4.2, 5 anv NT
InterBase Server 4.0-2.4.2, 5 anv NT
InterBase 4.0 för 5 anv NLM
Turbo Assembler & Debugger 5.0

4670:658'0:Ring!
5250:1050:-

Delphi 1.O och 2.0-tillbehör
O
O
O
O
O
O
O
U
O
O
O
O
O
U
O
O
O

O

IDt\Tt\lllTIEl

*790:372!5:*1290(D:-

Async Professional 2.0 (D 1.O & 2.0)
1675:Async Prof. Delphi l.x -> 2.0 (D 1.0,2.0) 995:ABC Pro for Delphi (D 1.O & 2.0)
1650:Apiary OC,X Expert (D 2.0)
2490:Apiary Dev. Suite for Netware (D 1.O) 2490:Apiary Dev. Suite for Netware (D 2.0) 2490:Apollo Stand. for Delphi (D 1.O & 2.0) 1595:2290:Apollo Prof. for Delphi (D 1.O & 2.0)
CodeBase for Delphi ((D1.O & 2.0)
325'0:Component Create (D 1.O & 2.0)
1495:Delphi Language Pack (D 2.0)
1695:Delphi Translation Suite (D 2.0)
18275:Delphi 2.0 Visual Query Builder (D 2.0) 9915:Eschalon Power Controls (D 2.0)
1550:InfoPower 2.0 (D 1.O & 2.0)
19510:995:InfoPower l.x -> 2.0 (D 1.O & 2.0)
ImageLib 3.1 Combo 16/32 (D 1.0 & 2.0)1825:Light Lib Magic Menus (D 1.0 & 2.0) 1250:te1 026-256493
fax 026-253641
mail @ databiten.se

O Light Lib Images Stand (D 1.O & 2.0) 2150:3250:O Light Lib Images Prof (D 1.O & 2.0)
O Light Lib Business Stand (D 1.O & 2.0) 1995:-

O Light Lib Business Prof (D 1.O & 2.0)
O Clrpheus 2.0 (D 1.O & 2.0)
O Clrpheus 1.O - > 2.0 (D 1.O & 2.0)
O h4emorySleuth (D 2.0)
O SYSTOOIS
(D 1.O & 2.0)
O Titan for Btrieve (D 1.O1 & 2.0)
O Titan for Access (D 2.0)
O L'isual Pros Delphi (D '1 .O & 2.0)

2995:1525:870:695:1275:3995:Ring!
1395:-

Delphi-böcker
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Eiuilding Internet Appl. with Delphi 2
550:Database Develop. Guide Delphi 2
550:Delphi 2 By Exampel
395:Delphi 2 Developer's Guide
550:Delphi Components
600:Delphi för Dummies
395:Delphi PowerPack
600:Delphi Prograrnming Problem Solver
600:Delphi Unleashed 2
550:Developing Custom Delphi Components 600:Mastering Delphi 2
650:S~ecretsof Delphi 2
550:The Way of Delphi
550:-

Fler böcker
O C:++ för Dummies
395:O Cibjekt-Orienterad Modeling And Design 495:O Objekt-Orienterad Analysis
495:-

ActiveX/OCX:er, VBX:er m m
O V'isual Developers Suite

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

2395:First Impression, Visual Writer, Visual Speller,
Formula One och WebViewer
2790:VJinRT Win95
2790:VJinRT NT
4560:VJinRT Win95lNT
2590:VJinRT OCX Win95
2590:VJinRT OCX NT
VJinRT OCX Win95lNT
3990:Crescent NetPak Professional OCX
1790:Crescent PDQComm OCX
1790:Crescent PowerPak Pro OCX
5575:Crescent QuickPak Pro OCX
2075:Crescent QuickPak Scientific OCX.
1720:2745:C:rystal Reports Pro
3415:P'roEssentials
FXTools Pro 4.0
2995:-

O
O
O
O
O
O
O

Lead Tools OCX Professional
ImageKnifeIOCX
MediaKnifelOCX
VideoPlayIOCX
Graphic Server 4.5
ChartFX32
High Edit (D 1.O & 2.0)

3220:3975:3220:975:2750:2955:2995:-

Fler verktyg
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

ForeHelp 2.1 1 Win
2975:ForeHelp 2.95 Win95
2975:RoboHelp 95
4150:WISE Installation 5.0
1725:WISE SmartPATCH Add-In
1725:Softlce for Windows NT
5850:Softlce for Windows 95
4450:Softlce Win32 Duo Pack
8650:BoundsChecker 4.0 Stand Win95
2550:BoundsChecker 4.0 Standard NT
2550:BoundsChecker 4.01 Win95 & NT
4200:BoundsChecker 4.01 Prof. Win95
4450:BoundsChecker 4.01 Professional NT 4450:BoundsChecker 4.01 Prof. Win95 & NT6550:-
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