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C++ Builder med Visual Plus!
Nu lyfter Borland på täcket för sitt nya visuella C++ system - C++ Builder.
DATABITEN "plussar" på med Visual Plus-toolbox och dokumentation.
u

Tre versioner av C++ Builder
u Visual Plus med C++-komponenter,
u svensk dokumentation & support
u Kurser C++ Builder

u

C++ Builder- och Delphi-komponenter
u Dags för vinterns Delphi-kurser
u Delphi Support97
u Fler nyheter
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Får vi'presentera

Borland C++ Builder
med Visual Plus
-

Nu har Borland lättat på förlåten för nya visuella C++ Builder ett utvecklingsverktyg
som låter dig bygga 32-bitars C++ applikationer for Windows 95 och NT lika lätt som
med Bor~landsDelphi 2.0. Här presenterar vi uppdaterad information om C++ Builder.
DATABITEN lanserar samtidigt en utbyggd version av sitt Visual Plus-paket med fler
komponenter, utförlig svensk dokumentation och teknisk support för C++ Builder.
Nya Borland C++ Builder bygger
vidare på Horlands beprövade
C++-kompilatorteknik och delar
kompilator och inkrementell Iänkare med
5.03men
från Delphi den visuella, komponentbaserade utvecklingsmiljön
och dess Visual Component
Library (VCL). C++ Builder
skapar optimerad 32-bitars kod för

Windows;95 och NT.

Bakåtkompatibel
C++ Builder ar helt ANSI C++kompatible1 samt kompatibel med
Borland C++ 5.0 (BC++), Object
Windows Library (OWL) och
Microsoft Foundation Classes
(MFC).

C++ Builder kan ocksa dela projektfiler med BC++ 5.0. Du kan
därför utveckla helt nya applikationer med C++ Builder eller komplettera tidigare BC++ och Visual
C++-applikationer med ett nytt
användargränssnitt skapat med
C++ Builder. Formulär som skapas
med C++ Builder kan användas i

Ett typiski' C++ Builder-projekt hämtat från Visual Plus-toolboxen med menyer, snabbval och komponer~tpaleti
överst, därunder kodeditorn, objektinspektorn, en datamodul, projekthanteraren, ett formulär samt ett watchfönster för debugging. iiigg märke till att aven pascalfiler från Delphi ingår i detta projekt.
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Komponentpaletten har som standard över 100 komponenter. Har aven med Visual Plus-flik.

utbyggt med nya språkkonstruktioner för att möjliggöra vi,suell,
komponentbaserad prograrnmering. Till dessa hör

OWL- och MFC-baserade applikationer.

Snabbare kompilering
C++ Builder är också snabbare att
på att kompilera och lanka projekt
an andra C++-kompilatorer.
Kornpilatorn cachar kod och
länkaren arbetar inkrementellt
varför omkompileringar/omlankningar går betydligt snabbare efter
första omgången.

egenskaper (-property)
-published-direktiv i Iclasser
för publicerbara medlemmar.

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

C++ Builder har fullt stöd för

Visuell design
ANSILSO C++, ink1 multipla
arv och mallar (templates)
Win32 AP1
ActiveX (tidigare OCX)
OLE Automation
ODBC (Databas)
DCOM (Distributed COM)
DirectX (nya snabba
grafikstandarden)
MAP1 (Mai1 API)
UniCode (tvåbytes
teckenuppsattning)
WinSock (TCPIIP)
ISAPI (Microsoft Internet API)
NSAPI (Netscapes Internet
API)

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

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

Utbyggt språk
C++-språket i C++ Builder ar
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alltså inte skicka med några externa filer förutom din EXE,-fil.
Förutom Borlands VCL-komponenter kan du också använda
komponenter från en rad toolboxtillverkare. Eftersom C++ Builder
kan använda Delphi-komponenter,
innebar det att utbudet redan från
början är mycket stort. Dl11kan
också installera och anvai~da
ActiveXtOCX-baserade k.ontroller
som komponenter - C++ Builder
skapar automatiskt ett koinponentskal runt sådana exte:rna
kontroller, varefter de används
precis som vanliga komponenter
(förutom att tillhörande fil måste
skickas med applikationen).
Dessutom kan du enkelt skapa helt
nya komponenter baserade på befintliga komponenter eller helt från
grunden. Nar du härleder nya
komponenter arbetar du Itielt
objektorienterat - du kan ta över
eller modifiera grundklassers
metoder och egenskaper :;amt
lagga till nya dito, precis som du
vill.

Pascal eller C++ ?
Enheter (units) och komponenter
skapade med Delphi 2.0::; Object
Pascal kan kompileras med C++
Builder precis på samma sätt som
om de vore skrivna i C+-t . I C++
Builder ingår nämligen eii Pascalkompilator som automatilskt
används om kallkoden ar skriven i
Pascal! Du kan i C++ Bliilder
t om härleda nya kompon enter från
komponenter skrivna i D1:lphis
Object Pascal.

Delphi eller C++ Bu ilder?
1:orniulir. ocI1 dat;li~~oduIcr
skapadc iiiecl Ilelphi kiin direkt unviinda, I C V + ~uilcl~r-pI'o)j~ht.
pii
4a111111;I >.it[ so1110111 de vorc 4k;ip;lde iriecl C'++ Buil~lci

Exempel på visuellt formulärarv - tilr' vänster ett basformular, till höger ett härlett formulär

Delphi g&

C++ Builder!

Valet av verktyg kan därför ske
utifrån tycke och smak - om du
föredrar Object Pascal så valjer du
Delphi, om du föredrar C++ väljer
du C++ Builder. Vilket språk du
an valjer f k du samma optimerade
kod som kan användas i gemensamma C++ Builder-projekt

Visuella formulararv
Precis som i Delphi stödjer C++
Builder visuella formulärarv,
vilket gör att du kan bygga upp
standardbibliotek av formulär och
datamoduler (som lagras i C++
Builders objektförråd, Object
Repository:). Från dessa formulär
och datamoduler härleder du nya
specialiseraide formulär resp. datamoduler. Om du behöver ändra på
något i ett grundformulär (t ex en
logotyp) andras alla härledda
formulär automatiskt!
Om du tidigare har skapat standardformular eller datamoduler
med Delphi kan du använda dessa
också i C++ Builder.
Att skapa ett standardformular ar
mycket enkelt - arbeta fram ditt
nya formular, tryck på mushögerknappen och välj "Add to Repository...". Foirmularet finns sedan
tillgängligt i objektförrådet. Nu
kan du kopiera detta formulär eller
härleda nya formulär baserade på
standardformularet. Om du ändrar
något i ett standardformulär så
indras ock!;å alla härledda formu-

lär automatiskt (efter omkompilering).

mot client/ serverdatabaser (C++
Builder CIS Suite).

När du vill skapa ett nytt formulär
kan du nu valja att arbeta med en
kopia av ett standardformulär,
härleda ett nytt formulär från en
standardtyp eller använda standardformuläret direkt.

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.

Ateranvandning och härledning av
formulär, applikationer, datamoduler, etc är en kraftfull förstärkning
av den objektorienterade utvecklingsmodellen i C++ Builder. Den
innebar en stor produktivitetsvinst
vid utveckling av nya applikationer, som nu i många stycken kan
härledas jrån tidigare applikationer
och formiular.

Databashantering
C++ Builder har en rad komponenter för att enkelt bygga
kraftfulla databasapplikationer.
C++ Builder utnyttjar Borlands
generella Dabase Engine (BDE
version 3.5) som har direktstöd för
Paradox- och dBASE, generellt
stöd för ODBC (i C++ Builder
Professional och CIS Suite) samt
hanterar ett stort antal SQL-länkar

Datamoduler
Datamodulen ar en speciell formuIärtyp 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 datamodulformulären 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
moduler.
Genom att kapsla in dataåtkomstkomponenter som TTable, TQuery
och TField i datamoduler kan man
bättre modularisera databasdesignen. En datamodul kan innehålla
metoder för validering och forniatering av data soni på satt blir en
integrerad del av datakallaii istället
för att bindas till datakoritrollerna.
Datamoduler kan lagras i nb-jekt-

E~iternpelp2 datarnodul
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förrådet, iiteranvandas eller anvandas för att härleda nya, specialiserade datamoduler.

Database Explorer
Med Database Explorer, som är
helt integrerad i C++ Buildermiljön kan man arbeta med databaser via ett grafiskt granssnitt
som påminner om Windows 95:s
Utforskare. Med Database Explorer kan man skapa databaser, tabeller, falttyper, 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

Database Explorer

Explorer till formulären i en applikation och vips installeras och
kopplas ratt dataåtkomstkomponenter (TTable, TDataSource) och
datakontroller (TDBGrid,
TDBMemo, TDBEdit, etc). Helt

automatiskt! Så enkelt att ett barn
kan bygga databasapplikiationer.

Tre versioner av C++ Builder
B o r l a n d l a n s e r a r t r e v e r s i o n e r a v C++ Builder. Varje version f i n n s dessutom m e d
D A T A B I T E N S Visual Plus-paket.

C++ Builder Standard
I standardversionen ingår allt vi
har beskrivit ovan.
Standardversionen är budgetversionen för dig som enbart
arbetar med enanvandarapplikationer med koppling till Paradoxoch dBASE-tabeller. Priset är
mycket lagt.

C++ Builder
Professional
Professional-versionen innehåller
allt i Standard-versionen, plus
Enanviindarversion av 32bitars Local InterBase Server
- helt kompatibel med fleranviindarversionen av InterBase
för NT.
32-bitars ODBC-sockel för
koppling inot ODBC-drivrutiner fiir exv MS Access,
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Btrieve, etc (drivrutiner ingår
inte). Stöd för nyheter i BDE
som cachade uppdateringar,
tvåvägsmarkörer och databasoperationer över flera tabeller.
InstallShield Express
InstallShield är marknadens
ledande installationsprogram här i en skräddarsydd version
för C++ Builder som låter dig
enkelt tillverka installationsprogram och disketter till dina
C++-applikationer. Hanterar
aven installation av Boirland
Database Engine.
Ett urval av kommersiella
ActiveX1OCX:er i "lightuversioner för C++ Builider.
Koppling till PVCS versionskontrollsystem (ingen
programvara ingår).
Open Tools AP1 möjliggör
integration med tredjepartsverktyg för CASE, objektorienterad analys och design och

övervakning av transaktioner
m m.
C++ Builder Professional är ratt
val för dig som arbetar med
utveckling för lokala nätverk
(LAN) med PC-databaser som
Paradox och dBASE eller ODBCkompatibla databaser.

Om du idag har Borland C++ kan
du köpa nya C++ Builder
Professional till ett speciellt
förmånligt pris!

C++ Builder
ClientIServer Suite
C l i e n f i e r v e r Suite innehåller allt
i Professional-versionen, plus
Snabba SQL-länkar till
Oracle, DB2, Sybase. Informix,
InterBase och MS SQL Server.

SQL Monitor med vars hjälp
man kan spåra och logga SQLanrop. IJnderlättar optimering
och felsökning av SQLapplikal.ioner.
Med SQL Database Explorer
kan 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 data-

basapplikationer fran PC-miljö
till klientlserver.
TvAarivandarlicens av
InterlBase Server för NT.
Fullständigt integrerad version
av 1nt:ersolvsPVCS
versionkontrollsystem med
stöd f6r hantering av filer,
incheckning och utcheckning,
m m. Versionkontrollsystemet
underlättar, höjer säkerheten
och dokumentationsnivån vid
all programmering, men i

synnerhet vid arbete i programmeringslag.
Om du idag har Borland C++ kan
du köpa nya C++ Builder
Client/Server Suite till ett speciellt
förmånligt pris!

Leveranstider
Borland raknar med att nya C++
Builder ska vara leveransklar i
mars. Beställ nu så kommer du inte
sist i kön.

Verktyg i Professional- och Client/Sewer-versioner
InterBase
InterBase Server finns i versioner för 15 operativsystem, ink1
Windows 3.1, Windows NT,
NetWare, SCO, Sun OS, Sun
Solaris, HP-UX, IBM AIX, SGI
IRIX, m fl. InterBase ar ANS1
SQL 92-ko:mpatibel, har stöd för
handelsestyrd programmering,
och bygger på en unik modell för
fleranvandaråtkomster utan
kollisioner. InterBase har stöd för
låsning på postnivå. Prestanda
och tillgänglighet är i toppklass.
Med C++ Builder C/S Suite följer
en tvåanvändarversion av
InterBase Server för NT.
Local InterBase Server är en enanvändarversion av InterBase,
helt kompaltibel med
fleranvandarversionen för NT och
UNIX. Med Local InterBase kan

du utveckla och testa klientl
serverapplikationer utan att vara
uppkopplad till en server. Medföljer C++ Builder Professional
och C++ Builder
ClientlServer Suite.

Builder C/S Suite) kan du bygga
SQL-frågor utan att behärska
SQL.

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

Visual Query
Builder
Med Visual Query
Builder (C++

Visual Query Builder

C++ Builder kurser
DATABITEN planerar att starta kurser i C++ Bililder nu under våren. Till att borja med en grundkurs p i 3-4
dagar för att därefter komplettera med kurser i databasutveckling och avancerad programmering. Vi jterkornrner
senare med kursplaner och datum. Om du ar intresserad av en grundkurs så kan du foranmala dig (ej bindande)
så skickar vi mer information så snart allt ar spikat.
Vi ar ocksS i behov av fler larare på vira kurser. Om du har gedigen erfarenhet av Delphi, C++ eller Java och
pedagogisk erfarenhet kan du kontakta Lars Gustafsson for mer information
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C++ Builder Standard, Professional och ClienUServer-versioner med Visual Plus
Standard

C++ Builder
Pm

Integrerad visuell miljb, med editor, projekthanterare, objektinspektor,

b'

b'

DirectX, m m.
Komplett stod för Windows 95NT:s OLE Automationskontroller och servrar

C!++ Builder

%tbyggt ANS1 C++ kompatibelt språk
Snabb, optimerande 32-bitars kompilator

Visual Plusfillägg

C++ Builder
US Suite

Integrerad pascdkompilator for Delphi-kod
Snabb inkrementell, intelligent lankare

b'

b'

b'

Objektforrid (Repository) fbr att lagra, Ateranvanda och härleda från
formulär, datamoduler och prolekt
Visuella formul&arv

b'

b'

b'

b'

b'

b'

Visual Coni~onentLibrarv (VCL) med over 100 komponenter

b'

b'

Component Building Expert gör detlattare att skapa egna komponenter

b'

b'

b'
b'

Omfattande online hialv
. och trvckt dokumentation
L

l

Databaskomponenter for databasapplikationer
Direkt stod for tabeller DA Paradox- och dBASG-format

I

Database Explorer for att visuellt bladdra i och modifiera tabeller, alias och
nycklar
Quick Report-komponenter för att enkelt skapa, förgranska och skriva ut

Skalbara Data Dictionarv för att imdementera och underhåila dataintemitet

'

l

b

b'

L)atainodulobjekt fbr att separera aff;?rsregler f r h applikationskod

VCL-kallkod och dokumentation

b

b'

'

l

b

'

b'
b'

b'

b'
b'

b'

b'

b'

b'

b'

b'

I

I

I

b'

b'
b'

b'

Fierobiekts databasmatnskom~onent

b'

b'

I

I

b'

I

Komplett ODBC-stbd
32-bitars Local Interbase Server for SQL-utveckling

I

l

b'

b'

l

b

'

InstdlShield Express för att skapa professionella installationer

b'

Internet Solutions Pack med 8 ActiveX-komponenter for Internetapplikationer
WinSight32 for overvakning av Windowsmeddelanden

b'

l

b

'

1I

l

b'

. b'

b'

Open Tools AP1 for att integrera egna verktyg

b'

b'

Granssnitt for teamutveckling och versionskontroll

b'

b'

ActiveXIOCX-baserade kontroller for bl a dianram och kalkylark

b'

b'

SQL-lankar for direktkoppling mot SQL-databaser (Oracle, Sybase,
Informix. DB2, Microsoft SQL Server och Borlands InterBase
SQL Databas Explorer som dessutom kan hantera sewerspecifika metadata
SQL Monitor for att testa, felsoka och trimma SQL-applikationer
Visual Query Builder for an visuellt skapa SQL-kod
Integrerad PVCS Version Manager for teamutveckling och versionskontroll
InterBase NT (tvfianvändarlicens) för skalbar fleranvandar SQL-utveckling
Cachade uppdateringar för att snabba upp svarstider hos servrar
Ilata Puinp Expert för att konvertera data mellan olika databasformat och

b'

I

b'

I

b'
b'
b'

Satta egenskaper för Application och Screen-oblekt i designlage
Svensk kalender och funktionsevaluator

b'

Anvandning av <Enter> som <Tab> i applikationer

b'

Autoinatisk anpassning av formulär till användarens skärmupplösning
"Skydd" iiiot virusangrepp och modifiering av C++ Builder-applikationer
Svensk och iiier utförlig dokurrientation over stranghantering och
grundklasser i Visual Cornponent Library och Visual Plus
Deta!jerad steg-för-steg beskrivning p i svenska över hur man skapar egna
koiiiponenter iried C++ Builder
Fri teknisk $uooon 90 dagar
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Samtliga versioner av C++ Builder finns (ocksåi Visual Plus-version från DATABITEN - ett
unikt tillaggspaket som vi ar ensamma orn på den svenska marknaden. Visual Plus-versionen ar
ett bevis för att vi tar C++ Builder på allvar och ar en garant för att du har valt en leverantör
som kan sin sak.
I Visual Plus hittar du följande
tillägg till C++ Builder:

Visual Plus-handbok
Ca 600 sidor väldisponerad svensk
dokumentation (av Lars Gustafsson hos DATABITEN) som går på
djupet. Visual Plus-handboken
behandlar detaljerat
Grundklasser i Visual Component Library till C++ Builder
Visual Plus-toolboxen.

Klassbibliotek & VCL
I en serie kapitel beskrivs
C++ Builder-programmets anatomi (TAppl i cat i on, TScreen,
projekt, formulär, datamoduler
tillsammans med visuella formulärarv, MDI-applikationer
samt meddelande- och händelsehantering.
stranghantering, formatering
och typkonverteringar
grundklasser for mängder
(Sets), stora mängder (TBi ts),
listor (TLi st), lagringsbara
objekt (TPersistent), kollektioner (TCol l ecti on), stränglistor (TStrings, TStri n g L i s t )
och strömmar (TStream, m fl)
komponentklasserna TComponent,TControl,TGraphicControl, TWi nControl och TCustom-

Control .
Windowsgrafik med TCanvas
ocli direkta API-anrop. Förklarar rasterbildshantering, metafiler, m m
printerhantering med TPri nt e r och API-anrop, mm-skal-
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ning, m m
översiktligt alla komponenter i
Visual Component Library som
underlättar ditt komponentval
hur man skapar egna C++
Builder-komponenter med
steg-fik-steg-beskrivning och
flera exempel
multitasking med t r a d a r i
C++ Eluilder via API-anrop och
TThread-klassen, samt pekar ut
problemomraden., m m
L'isual Plus-handböckerna är unika
och oumbärliga redskap vid utveckling med C++ Builder!

Visuall Plus-toolbox
I Visual Plus 2. l-toolboxen ingår
följande komponenter:

Autoskalningskomponent
Autoskalningskomponenterna TVPScal e och
TVPGScal e anpassar helt
automatiskt formulärstorlekar,
kontroller (ink1 matrisceller med
TVPGScale) och texter till den
skärmupplösning 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 testläge se hur applikationen
ter sig vid körning med andra
skärmupplösningar (t ex 640x480).
Du kan också öppna upp en dialogruta som visar alla teckensnitt
som används i formuläret med
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uppdelning i skalbara och fasta
teckensnitt.
När du ar nöjd är 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.

visning av svenska helg- och märkesdagar, arbetsfria dagar simt
egna märkesdagar. Dessutolm innehåller kalendern egenskaper med
uppgifter om datum som jullianska
dagtal resp TDate-format, sommartidlnormaltid, solens upp-, nedgång och högsta höjd för valfri ort,
m m.

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

Antiviruskomponent
Antiviruskomponenten
TVPVCheck originalmärker
dina C++ Builder-applikationer och kontrollerar vid varje
körning att EXE-filen inte har
modifierats på något sätt. 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 alternativt installera en egen
- händelserutin och
där viilja hur du ska reagera på
dessa varningar.

Komponenten
TVPFFE innehåller en
...............
......
snabb funktionsevaluator
för beräkningar av värden på matematiska uttryck och
formler givna på strangform, i stil
med

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

skapade objekt, nämligen Appl i cation och Screen. Med dessa objekt
kan man stalla egenskaper och
händelser för applikationen som
helhet - tyvärr endast under
exekvering och genom manuell
kodning.
Med Visual Plus-toolboxens
TVPAppl ication och TVPScreenkomponenter kan du nu satta
egenskaper och händelser för
Application och Screen redan
under designfasen, lika enkelt som
för andra komponenter!

Fler Visual Plus-enheter
I Visual Plus-toolboxen ingår dessutom ytterligare C++-enheter för
kalenderberäkningar
filhantering ink1 filkopiering,
listning och sortering av fiikataloger
numeriska metoder med rotbestämning och funktionsevaluering
tidtagning

90 daqars fri support
via telefon-, fax- och epost

Application och Sc~reen
I C++ Builder-applikationer
baserade på Visual Compoiient
Library finns två automatiskt

Missa inte heller våra introduktionserbjudanden på C++
Builder med Visual Plus!

--

När du använder Visual Plus-toolboxens antiviruskomponent kan
du och dina användare känna sig
förvissade om att arbeta med originalversionen av programmet ett berättigat krav i dagens värld
ined ökande datakommunikationer och därmed ökade
chanser till virusangrepp!
Eller du kanske vill märka varje
exemplar av dina program med
användarens identitet - TVPVCheck
ser till att dessa uppgifter inte kan
modifieras.

Kalenderkomponent
Svensk kalenderko~nponent
TVPCal endar med veckonumrering och valfri

IbATAIBITl3N
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Till Delphi 1.0,2.0 och C++ Builder

1

InfoPower 2.0

En utmärkt databastoolbox i versioner för såväl Delphi (1.0 & 2.0) och snart C++ Builder
InfoPower 2.0 (2.03) från Wo112Woll innehåller en rad mycket
användbara databaskomponenter
till Delphi 1.O & 2.0. En version
anpassad till C++ Builder är också
på gång. Förutom komplett nya
kontroller finns också förbättrade
standardkontroller som dock är
helt bakåtkompatibla med
Delphis/C++ Builders egna dataåtkomst- och databaskomponenter
i Visual Component Library.
InfoPowers databaskomponenter
gör det möjligt att utnyttja finesser
som QBE, filter och inkrementell

sökning i Delphi- och C++
Builder-applikationer. Innehållet i
korthet:

+

+
+
+
+
+

Förbättrade TTable och
TQuery-komponenter
TQBE-komponent som gör att
du kan använda Paradox
"que~y-by-example"-teknik
Inkrementell sökningskomponent
Sorteringskomponent
Skräddarsydda kombidialoger
Förbättrad gridkontroll, med
större: urval av kontroller i
celler (bl a memo, kryssrutor,

I

m m), med förbättrad positionsangivelse, m m.
+ Förbättrad editeringskontroll
+ Avancerade lookup-kombirutor
+ Lookup-kombidialoger
+ Inbyggd filterdialog där användaren själv kan välja filtrering
av tabeller.
+ Utrymmesbesparande och autoi expanderande memokontroll
+ Packning av Paradox- och
dBASE-tabeller.
+ Komponent för internationalisering av texter, m m.
lEn toolbox vi starkt rekommenderar för alla databasutvecklare!

i

1
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GRUNDKURS

Dag 2-4: Delphi 1,O & 2.0
Översikt miljö
Menyer, snabbknappar, komponentpaletten
Projekt, formulär
Objektinspektören, editom, hjälpsystemet
Konstruktion av ett erikelt projekt

1 + 3 dagar
Kursnummer:
DBUlO5 (dag 1-4)
DBU 106 (dag 2-4)

Nyheter i Object Pascal
Nya datatyper, funktioners resultattyp m m
Stränghantenng och formatering
Oversikt objektonenterad programmenng
Nya klassmodellen, klasser, arv, objekt - deklaration,
skapa och avlägsna objekt
Falt, statiska, virtuella och dynamiska metoder, polymorfism, egenskaper
Syr~barhetsdirektiv,klasser, objekt och enheter
Undantagshantering

Huvudlärare: Staffan Wictorin
Nya utökade grundkursen riktar sig till dig
som h a r programmeringsvana och bekantskap
l
med Windowsmiljön.
Målsättningen med kursen är att Du skall lära dig
grunderna och nyheterna i Object Pascal, bekanta
dig med Delphi 1.O och 2.0:s utvecklingsmiljöer,
överblicka strukturen hos ett Delphi-projekt och
skaffa dig praktisk erfarenhet av den grafiska
programmeringsmiljön, editorn, kompilatorn,
debuggern, Windowsprogrammering ink1 grafikprogrammering och printerhantering, enkel
databasprogrammering samt översikt över komponentbiblioteken Visual Component Library
och Visual Plus.
I

Projekt, formulär och komponenter
Applikationtprojekt, formulär, enheter, komponenter,
kontroller, resurser, filer som hör till projektet
Visual Component Library: Knappar, listnitor,
editeringsrutor, multimedia, etc, etc
Visual Plus - kalender, virusskydd, funktionsevaluator, autoskalning, Enter-komponent, m m

Databasprogrammering - introduktion
Databaser, tabeller, relationer
Borlands Database Engine 16/32
Lokala databaser som Paradox och dBASE.
SQL-baserade kIient/se~er-databaser- InterBase,
m fl
BDE Configuration, aliasanvandning och Database
Desktop
Komponenter för dataatkomst - ?Table, TQuery,
TDataSource
Kontroller.för datapresentation - TDBGrid,
TDBMemo, TDBImage, TDBNavigator, m fl
Skillnader Delphi 1.0 & 2.0, datamoduler, Database
Explorer, m m.

Kursen varvar genomgångar med praktiska
övningsuppgifter och frågestunder: Om Du ar val
förtrogen med Pascal kan Du hoppa över dag 1.

Kursmaterial
,
"Delphi - Grundkurs" ink1 övningsuppgifter
Referenslitteratur: "Delphi Plus" del I och II.
Allt material på svenska.

~

Pris

I

Konstruktion av ett mer avancerat projekt
Projektinställningar, kompileringsdirektiv, m m.
Integrerade debuggern, klasshierarkin med
ObjectBrowsern
Körning av applikation i och utanför Delphi-miljön.
Filer som behövs

11500:- exkl. moms för dag 1-4
8950:- exkl. moms för dag 2-4. 1
I priserna ingår kursmaterial, lunch och fika.

Windowsgrafik

K~irsplari
Dag 1: Grundläggande Object Pascal
Object Pascals plats bland programspråken
Typsaker, strukturerad programmering
Programstruktur
Datatyper och identifierare
Enkel in- och utmatning
Propramsatser
Enkla och strukturerade datatyper, jamf. 16132-bitar.
Procedurer och funktioner
Filhantering - textfiler, typade f i k <och poster
Modulnrisering -program, enheter,,DLL,:?r -

~

n
n

n

Ritytor med TCanvas
Pennor, penslar, fonter, farghantering i Windows
Grafikkommandon, rasterbilder, metafiler,
klippbordet
Direkianrop av Windows GDI-funktioner

Utskrifter och printerhantering

* Utskrift av formulär,
r
r

Utskrift med TPrinter-objektet, mm-skalning
Rapporter med QuickReport och ReportSmith

'Windows 3.xNVindows 95NVindows NT
r

oversikt plaiiformar

Portabilitet 16132 bitar Win 3.11951NT
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l

RVRNCERRD
3 dagar
Kiirsnummer: DBU 103
Huvudlärare: Lars Gustafsson
Den nya utvidgade kursen riktar sig
till dig som har grundkursens kompetens och
vill gå vidare med mer avancerad Delphi &
Windowsprogrammering.
Målsättningen med kursen ar att du skall bredda
och fördjupa dina kunskaper i såväl 16- som 32bitars programmering med Delphi 1.O 2.0.
Du fördjupar dina kunskaper i Object Pascal med
undantags-, meddelande- och händelsehantering
samt multitasking med trådar. Du lär dig att försltå
och använda Delphis grundklasser, applikationsobjekt, formulär och datamoduler med visuella
arv, standardkomponenter samt att vid behov
skapa egna komponenter med skräddarsydda
egenskapseditorer, Du lär dig att använda och
skapa DLL:er, ActiveXIOCX-kontroller, DDE
och OLE, m m. Vi berör portabilitetsaspekter.

Kursmaterial och pris
"Delphi - Avancerad Programmering" ink1
övningsuppgifter Referenslitteratur: "Delphi
Plus". Allt material på svenska.
9600:- exkl. moms.
I priset ingår kurslitteratur, lunch och fika.

Objektorienterad design - fördjupning
Deklaration av klasser, objekt skapa, avlägsna,
referera, arvsregler - enkla arv kontra multipla,
typkompatibilitet, grundklassen TObject
Staliska, virtuella och dynamiska metoder,
polymorfism, konstruktorer och destniktorer
Egenskaper, enkla, arraytyp, indexerade
Meddelandemetoder, metodvariabler
Metaklasser, klassmetoder
ObjectBrowsern

Undantagshantering - fördjupning
För- och nackdelar med undantagshantering,
klassificering av feltyper, undantagsobjekt
try..finally-block , try..except-block
Flagga undantag, nästlade undantagsblock, undantag
i biblioteksrutiner, kritiska fel i Windows

lDATAlllTl3N
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Delphi-projekt & applikation
Application och Screen-objekt
Formulär & datamoduler
Egenskaper, händelser, metoder hos formulärldatamoduler, SDYMDI-formulär
Resurshantering,
- resursfiler, 16132-bitars
Visuella arv med Delphi 2.0

Skapa egna komponenter
Klasserna TComponent, TControl, TGraphicControl,
TWinControl och TCustomControl
Skapa egna komponenter. Lämpliga utgångsklasser,
modifiera standardkomponenter, xxxCustomkomponenter
Registrering och installation av komponenter,
komponentbilder
Egna egenskaps- och komponenteditorer
Hjalpfiler till komponenter
Hjälpverktyg för att skapa komponenter. Vad är på
gång från Borland?

DLL:er och ActiveWOCX-kontroller
För- och nackdelar med DLL:er
Anrop av DLL:er, importenheter
Skapa DLL:er med Delphi, test av DLL:er
Skriva portabla DLL:er, koppling till C K + +
Skillnader Delphi 1.O-2.0, Win16-Win32
ActiveXIOCX-kontroller med Delphi 2.0.
Användning, registrering. Skapa egna ActiveXIOCXkontroller. Vad är på gång från Borland?

Händelse- och meddelandehantering
Meddelandeflöde i Windows- och Delphi
Application OnMessage-händelse, meddelande- och
handelsemetoder, meddelandedata p5 olika nivåer
Sända egna meddelanden med Dispatch och
Windows AP1
"Väluppfostrade" applikationer och ProcessMessages. Skillnader Winl6 - Win32.

Multitasking med trådar (Win32 och Delphi 2.0)
Processer och trådar. Nar passar trådar?
Utbyte av data mellan trådar, globala variabler,
synkronisering. Rättvis fördelning av CPU-tid.
Fallgropar.
Process- och trådhantering med Windows API-anrop
Trådhantering med Delphis TThread-objekt
l

DDE och OLE^

DDE-länkar mellan applikationer. Klienter och
servrar
OLEContainer, OLE Automation,

Grundklasser i Visual Component Library
Mängder - TBits, listor - TList, Kollektioner TCollection, lagringsbara objekt - TPersibterit,
stranglistor - TStrings, TStringList, strömniar TStream

i

Hjalpfiler och utvecklingsverktyg
Hjalphantering i Windowa och Delphi, verktyg
hjdlpkonipihtor, ForeHelp, m H
Reaource Workshop, Turbo Debugger,
Bound\C'hecker, MemorySleuth, in 11

te1 026-256493
fax 026-253641
mail @databiten.se
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Översikt databaskomponenter
Komponenter för dataåtkomst
Kontroller för datapresentation

2 dagar
Kursnummer: DBU l O4
Huvudliirare: Jonas Larsson

TTable-baserad databashantering

1

Kursen riktar sig till dig som hak
grundkursens kompetens och vill gå vidare
med inriktningen databasprogrammering med
I
Delphi.
Målsättningen med kursen är att DU skall kunna
skriva strukturerade, snabba och säkra databasapplikationer med Delphi 1.O och 2.0, med en god
överblick över tillgängliga verktyg, komponenter,
databasmodeller och filformat.
1
Kursen gör dig förtrogen med
begrepp vid databasprogrammering och lär dig
bygga databasapplikationer med användning av
Delphis komponentbibliotek. Du lar dig utnyttja
de hjälpverktyg som ingår i Delphi 1.O och 2.0 för
att skapa och hantera databaser samt att arbeta
med Paradox-, dBASE-, ODBC- och Local
InterBase-baserade databaser i enanvändar- och
fleranvändarmiljöer. Kursen ger dig kunskaper
om grundläggande SQL-kommandon och möjligheterna hos klient-semerbaserade databaser.
Kursen varvar genomgångar med praktiska
övningsuppgifter och frågestunder.

Kursmaterial
"Delphi - Databasutveckling" ink1 ovningsuppgifter. Referenslitteratur: "Delphi Plus".
I
Allt material på svenska.

Pris
6500:- exkl. moms
I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.

Design, datadefinition, skapa tabell
Fdttyper, referentiell integritet
Filer
Indexhantering
Navigera och söka, urval och filter
Fält, falteditor, beräknade falt, lookup-falt
Länkade tabeller, "master-detail"
Val för säkerhet och prestanda
Felhantering
Paradox och dBASE

SQL
SQL grunder, hämta data, urval, sortera, länka
tabeller, beräkningar, jämförelseoperatorer, ändra,
radera, lagga till
Standarder
Översikt SQL-servers - likheter, skillnader
Local SQWpassthrough SQL

TQuery-baserad databashantering
Viktiga egenskaper och metoder, aktivera och a d r a
SQL-uttrycket
Indexhantering (nycklar)
Statiska fragor, parameteruppbyggda frågor
Lankade frågor
'ITable eller TQuery

Fler viktiga dataiitkomstkomponenter
TDatabase ,TSession, TBatchMove, TUpdateSQL

Skapa ODBC-kopplingar
Uppkoppling mot ODBC-databaser
Exempel MS Access.

Delphi 2.0
Datamoduler
Database Explorer
Falteditor, filtrering, sökning, cached updates,
modifierade och nya komponenter

Fler verktyg och komponenter
Falteditorn, fältlimkaren
Windows ISQL, InterBase Server Manager
BDE Configuration, Database Desktop
InfoPower, FlashFiler, Titan

Arbeta med Local InterBase Server

Kursplan
Grundbegrepp

I

Databas, tabell, rclationsdatabas, lankade tabeller,
SQL, klient-server, alias

Verktyg
BDE Configuration
Dat'ibase Dcsktop
V;i1 ,iv teckenupps'ittning och sorteringsordning

IbATAIIlTI3N
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Skapa InterBase-databas och tabeller
Teckenuppsattning och sorteringsordning
Inbyggda procedurer, triggers
Referentiell integritet
Serverplattformar, nätverksprotokoll
Säkerhetsaspekter, inloggning, felhantering

Fleranvandarmiljöer
Val för säkerhet, prestanda
Fil- och postlisning, refresh, transaktioner
För- och nackdelar med klient-servermodellen,
skalbarhet

te1 026-256493
fax 026-253641
rnail @databiteri.se

Hög t i d för

- ett oöverträffat supportpaket

l

I

Som utvecklare är Du väl 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 fi-ia siipport som gäller från köpet, men vad händer
sen?
I
Svaret är DATABITENS Delphi Support!)7!

l

Distribuerade komponenter över nätverk

Vad ar Delphi Support97?
Fem gånger p e r å r f å r d u ett utskick med
nyheter, information o m tillbehör, nya avsnitt
till "tredje delen" av "Delphi Plusv-handböckerna samt e n Support97-diskett. Du f å r också epost
med intressant Delphi-information och tips. Du
f å r fri tillgång till vår tekniska support och
Delphi-areorna på v å r BBS och s n a r t WWW.
O m bestämmer dig snabbt f å r d u extra bonus.
Ett Delphi Support97-abonnemang 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 kapitel under följande
teman*:

Tema Windowsprogrammering
Kontrollarrayer med Delphi
Drag-och-slapp teknik
Arbeta med OLE
Multimedia I
Arbeta med hjälpfiler
Multitasking med processer och trådar
Arbete med Ini-filer och systemregister

Tema Grafik och utskrifter

~

Bildformiit
Metafiler
Animering l
Klippbordet 1
Rapportdesign
Snabbare grafik med DirectX

Tema Kommunikation och Internet
Seriell kommhnikation
Adresser och natrverksprotokoll
Natverkskommunikation
~ailfunktioner
FTP
WWW
l

Tema Programmeringsteknik
Objektorienterad design
Delphi 1 .O, Delphi2.0 och kommande Delphi 3.0
Mer om komponenttillverkning
Användning av strömmar
Autoinationsservrar, DLL:er och ActiveX:er
Tips om komponentanvändning

IDATAIIITIEN
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Tema Databasprogrammering
Arbeta med Paradox och dBASE-tabeller
Filter, master-detail, datamoduler, data lexikon
Forbattrade databaskomponenter
Tips om SQL-lankar
Arbeta med ODBC

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

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

* Se detta <om exempel på vad som kan att ingå i Delphi
Support97. Vissa avsnitt kan utgå och andra tillkomma under
årets ging.

Nåqot mer?
Support97-disketter
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.

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.

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
önsk:ar.

Ok:, vad kostar det?
Abonnemangspriset för 1997 är endast 3350:- exkl
moms, eller knappt 10 krldag!. Jämför det med vad
du vill (Microsoft, Digital, etc, dar du kan tvingas
betala 1000:- för ett enda supportsamtal). Avgiften
betalas i förskott.
Du ltan ocksii köpa vår Delphi Support96-parm
tillsammans med alla Support96-disketter till ett
speciellt förmånligt pris nar du tecknar dig för
Delphi Support97. Priset är 295 kr exkl moms
(normalpris 450 kr).
Nar 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.
Kom med i vårt Support97-team!

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

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

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.

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.

Inalles ca 250 sidor med unik dokumentation soni
tar vid där Delphi Plus-handböckerna slutar.
Dessutom 5 disketter fullspackade xned
information
Pris vid teckning av Support97-avtal: 295 kr exkl

Vi förmedlar tjänster
Vi far ofta förfrågningar om hjälp vid utveckling av
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Ingen tvekan - satt upp mig på e t t
Support97-nummer

Delphi Support97-abonnemang!

(fylls i av DATABITEN)

Priset ar endast 3350:- exkl moms.

Namn

Telefon-

Fax

Internet e-post

Up~aifterför DATABITENS BBS:
Födelsedatum (år-mån-dag)

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 beställa Delphi Support96-pärmen med Support96-disketterna.
Priset är endast 295 kr exkl moms om jag saintidigt tecknar ett Support97-avtal.

O Jag vill ha information via Interriet e-post
Tjänsten kan avbokas om och när du senare !;kulle ångra dig.

o Jag vill också vara med i konsultpoolen för

Delphi-utvecklare:

Du får gärna skicka med mer information om du så önskar.

Mina specialiteter

I

I

Förutom Delphi behärskar jag:
Referenser

I

I
Så fort vi har fått detta avtal ifyllt, kominer du att tilldelas ett personligt Support97-nummer, fS tillgang till e-postadressen
för Support97, samt inregistreras pil vår BBS. Su,oport97-numret ska anges vid all support via telefon, fax och c-post.
Supporttjänsterna, liksom Plus-dokumentation och programvara, får endast användas av Dig personligen.

Datum

lDATAI~lTl3N
Box 115

81 1 22 SANDVIKEN

Namnteckning
te1 026-256493
fax 026-253641
mail@databiten.se

Borland C++Builder med Visual Plus

De1,~hiDA TABITEN

O C++ Builder Standard m Visual Plus 1450:ord 1645:U C++ Builder Prof m Visual Plus
4995:ord 5250:O Dito specialpris för BC++ ägare
2795:-

O [lelphi Grundkurs dag 1-4
11500:4-7 feb -97
O Grundkurs dag 1-3, 5-7 feb -97
8950:O [lelphi Databasutveckling
6500:10-11 feb -97
O [lelphi Avancerad Programmering
9600:12-14 feb -97
O [lelphi Grundkurs dag 1-4
11500:8-1l april -97
O Grundkurs dag 1-3, 9-1 1 april -97
8950:O [lelphi Databasutveckling
6500:14-15 april -97
O [lelphi Avancerad Programmering 9600:5-7 maj -97

och utbytespris för Delphi
Developer el C/S ord 2975:-I C++ Builder C/S Suite &
Visual Plus ord 15750:3 Dito specialpris för ägare av
BC++ 5.0 Dev.Suite el Dev Suite w
Design Tools samt utbytespris
fr Delphi C/S ord 13775:3 Visual Plus 2.1 för C++ Builder

15495:13550:-

1075:-

Borland C++Builder
-1 C++ Builder Standard (ord 995:-)
895:Zi C++ Builder Professional
4595:O Dito specialpris för BC++ ägare och
2395:utbytespris för Delphi Developer el CIS
-I C++ Builder CIS Suite
14950:U Dito specialpris för ägare av
12975:BC++ 5.0 Dev.Suite el Dev Suite w
Design Tools samt utbytespris fr Delphi C/S

O [lelphi Support97
O I;upport96-dok & program
vid nyteckning av Support97
O [lelphi Support96 -> Support97
fSrnyelse från Delphi Support96

3350:295:2995:-

O Delphi 2.01 med Visual Plus
1495:O Clelphi Developer 2.01 m Visual Plus 4575:O Clelphi 1.0 Plus -> D.Dev. 2.01

rn Visual Plus

2995:-

O Delphi 1.O -> D.Developer 2.01

Borland C++5.01
U Borland C++ 5.01
U BC++ 5.0 -> 5.01
U Borland C++ x.x -> 5.01

rn. Visual Plus

2995:150:1775:3995:150:2475:5950:-

U Borland C++ Dev Suite 5.01
U BC++ 5.0 Dev Suite -> 5.01
-I BC++ x.x -> BC++ Dev. Suite 5.01
_i BC++ Dev. S. w Design Tools 5.01
ord 61 50:-I BC++ Dev 5.0 -> BC++ w D Tools 5.01 3625:-I BC++ x.x -> BC++ w Design Tools 5.01 4250:-I BC++ 5.0 OWL Programming Guide
375:-I BC++ Reference Documentation
970:-I Mastering Borland C++ 5.0
550:-I Teach Yourself Borland C++ 5.0
495:U Datatlase Developers Guide BC++ 5.0 550:-

C++böcker
-I C++ f83rDummies
395:-I Objekt-Orienterad Modeling And Design 495:-I Objekt-Orienterad Analysis
495:-

O C)elphi C/S Suite 2.01 Plus
(3rd 14475:-)
O Delphi 1.O Plus -> D.C/S 2.01 Plus
(3rd 11750:-)
O Delphi 1.O -> D.C/S 2.01 Plus
(3rd 11950:-)
O Cfisual Plus 2.02 för Delphi
ord 1275:-

31952
13995:11450:11650:995:-

Delphi 2.0 1
Z1 Delphi Developer 2.0 -> 2.01
175:Z1 EIDE och SQL Links 3.5 uppgrad (CD) 175:J EIDE 3.5-disketter
175:O Delphi 2.01
895:O Delphi Developer 2.01
3995:O Delphi 1.C1 -> D.Developer 2.01
2195:7 Delphi ClientIServer Suite 2.01
13425:7 Delphi 1 .O -> D.C/S 2.01
10995:-

Delphi 1.0 och 2.0-tillbehör
Mer Borland
3 IntraE3uilder
790:3 IntraE3uilder Professional
3495:rll IntraE3uilder ClientIServer
12900:-I Interease Server 4.2, 4 anv Win95
4670:1 Interease Server 4.2, 5 anv NT
6250:1 Interease Server 4.0-> 4.2, 5 anv NT 3975:-1 Interease 4.0 for 5 anv NLM
6250:-1 Turbo Assembler & Debugger 5.0
1050:-

IDA'I'AIIIrI'13N
Box 1 1 5
81 1 22 !3andviken

-1 P,sync Prc~fessional2.0 (D 1.O & 2.0) 1675:-I P,sync Prof. Delphi l .x -> 2.0 (D 1.0,2.0)995:-I P,BC Pro for Delphi (D 1.O & 2.0)
1850:d P,piary 0C:X Expert (D 2.0)
2650:'-I P,piary Dev. Suite for Netware (D 1 .O) 2650:1 P,piary Dev. Suite for Netware (D 2.0) 2650:d P,pollo Stand. for Delphi (D 1. O & 2.0) 1925:U P,pollo Prof. for Delphi (D 1 .O & 2.0)
2750:-I C:odeBase for Delphi (D 1.O & 2.0)
3250:-

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

O
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
O
U
L l
U
U
U
U
U

Component Create (D 1.O & 2.0)
1775:Delphi Language Pack (D 2.0)
1695:Delphi Translation Suite (D 2.0)
18275:Delphi 2.0 Visual Query Builder (D 2.0) 995:Eschalon Power Controls (D 2.0)
1675:InfoPower 2.0 (D 1.O & 2.0)
1950:InfoPower l.x -> 2.0 (D 1.O & 2.0)
995:ImageLib 3.1 Combo 16/32 (D 1.O & 2.0)182.5:Light Lib Magic Menus (D 1.O & 2.0)
1250:Light Lib Images Stand (D 1.0 & 2.0) 2150:2995:Light Lib Images Prof (D 1.O & 2.0)
Light Lib Business Stand (D 1.0 & 2.0) 1995:Light Lib Business Prof (D 1.O & 2.0) 2995:Orpheus 2.0 (D 1.O & 2.0)
1675:870:Orpheus 1.O - z 2.0 (D 1.O & 2.0)
MemorySleuth (D 2.0)
695:SYSTOOIS
(D 1.O & 2.0)
1350:Titan for Btrieve (D 1.O & 2.0)
3995:Titan for Access (D 2.0)
2950:Visual Pros Delphi (D 1.O & 2.0)
1525:-

Delphi-böcker
U
U
O
U
U
O
U
U
U
U
U
L1
U

Building Internet Appl. with Delphi 2
Database Develop. Guide Delphi 2
Delphi 2 By Exampel
Delphi 2 Developer's Guide
Delphi Components
Delphi för Durnmies
Delphi PowerPack
Delphi Programrning Problem Solver
Delphi Unleashed 2
Developing Custorn Delphi Components
Mastering Delphi 2
Secrets of Delphi 2
The Way of Delphi

550:550:395:550:600:395:600:600:550:600:650:550:550:-

Java
J
U
U
U

Open JBuilder intressanrnalning
MS Visual J++ Professional Edition
Teach Yourself Java in 21 Days
Java Unleashed

925:425:550:-

ActiveX/OCX:er, VBX:er m m
d Visual Developers Suite

2495:First Impression, Visual Writer, Visual Speller,
Formula One och WebViewer
'3 WinRT Win95
279Cl:1_1 WinRT NT
2790:-

Adress

-

U WinRT Win95lNT

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

WinRT OCX Win95
WinRTOCX NT
WinRT OCX Win95lNT
Crescent PDQCornm OCX
Crescent PowerPak Pro OCX
Crescent QuickPak Pro OCX
Crescent QuickPak Scientific OCX
Crystal Reports Pro
ProEssenlials
FXTools Pro 4.0
FractalX
DynaZip Data Cornpression Combo
Lead Tools OCX Professional
Graphic Server 4.5
ChartFX32
High Edit (D 1.O & 2.0)

'

Microsoft
O Windows NT 4.0 eng Workstation
2995:U Windows NT 4.0 eng WS uppgr
1325:O Windows NT 4.0 eng Server 5 anv
6995:U Windows NT 4.0 eng Server uppgr 5 anv
3750:O Visual C+-+4.0 inkl Prenumeration
3995:O Visual C+-+4.2 Enterprise
7795:O Visual C++ 4.2 Enterprise uppgr
3995:O SourceSafe 5.0
Ring!
O Developer's Network Library
995:O Developer's Network Library & Prenum.1890:U Dev. Network Library Enterprise & Prenum
12790:-

~

Fler verktyg
O
O
O
O
O

U
U
U
O
O
U
O
U
U

ForeHelp 2.1 1 Win
2975:ForeHelp 2.95 Win95
2975:RoboHelp 95
4275:WISE Installation 5.0
1725:WISE SmartPATCH Add-In
1725:Softlce for Windows NT
5850:Softlce fcir Windows 95
4450:Softlce Win32 Duo Pack
8650:BoundsChecker 4.2 Stand Win95
2650:BoundsChecker 4.0 Staridard NT
2650:BoundsChecker 4.01 Win95 & NT
4450:BoundsChecker 4.01 Prof. Win95
4450:BoundsChecker 4.01 Professional NT 4450:BoundsChecker 4.01 Prof. Win95 & NT6550:-

Postadress

Ev godsrnarkning

Ev bestallningsnr

Telefon

Fax

Alla priser exkl moms. Frakt tillkommer. Priser ~ ' c erbjudanden
h
ovan galler fram till den 28 feb 1997 med
reservation för ändringar i leverantörspriser och valutakurser.

I~NI'AI~I'I'I~N
Box l l 5
81 1 22 Sandviken

l

te1 026-256493

fax 026-253641
.mailadatabitense

