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Programmeraren
med nyheter från DATABITEN

Delphi 3 med Visual Plus 3!
Nu är det dags för en ny version av Borlands flaggskepp - Delphi. “Trean” öppnar
dörren till en ny värld av distribuerad programmering.
G Tre versioner av Delphi 3
G Visual Plus 3 från DATABITEN
G Kurser Delphi och C++ Builder
G Nya toolboxar till Delphi och C++

G Delphi 3-träffar i Stockholm &
Göteborg
G Premiär för www.databiten.se
G Fler nyheter
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Hale-bopp-ariba
Det kan inte hjälpas – vi kommer osökt att associera himlavalvets spektakulära komet med den en
gång så lysande Bill Haley and his Comets. Är det Bill som går igen med ett ”rock around the sun”.
På programhimlen (yngre läsare kan börja läsa här) skådar vi också kometer – Borlands nya Delphi 3
som, tillsammans med vår egen Visual Plus 3, är huvudtemat i detta nummer av Programmeraren.
Andra kometer är Borlands C++ Builder och IntraBuilder – produkter som tilldrar sig allt starkare
intresse, vilket vi märker inte minst på en ökande försäljning. Microsoft har lanserat sin Visual
Studio97 Suite av utvecklingsverktyg, med bl a nya kompilerande Visual Basic 5.0, Visual C++ 5.0,
Visual J++ 1.1, nya InterDev, m m. En intressant produkt från Symantec är Visual Café, en
komponentbaserad, visuell utvecklingsmiljö för Java.

Utställningar, mässor och seminarier
Vintern/våren har varit fylld av mässor och produktseminarier. I januari ställde vi ut vid den årliga PC
Expo-mässan i Älvsjö/Stockholm. Vi var också på plats och sålde produkter vid Borlands lansering av
C++ Builder i Stockholm den 13 mars och knappt två veckor senare hade vi på inbjudan av Microsoft
en heldagsutställning och försäljning av Visual Studio-produkter vid Microsofts stora lansering
”Developers Days” den 25 mars på anrika Berns salonger i Stockholm.
Den 5 maj kommer Borland att lansera Delphi 3 på ett seminarium i Kista/Stockholm. DATABITEN
finns förstås på plats. I samarbete med Borland hanterar vi också anmälningar till detta upptaktmöte.
Skicka din anmälan skriftligen (e-post, fax, brev) till oss så att vi har den senast den 2 maj. Delphi 3
kommer också att presenteras i Göteborg den 26 maj. Även här hanterar vi anmälningar som vi måste
ha skriftligen senast den 22 maj. Deltagande är gratis och Borland bjuder på fika.

Skolavtal
DATABITEN har förmedlat två skolavtal för användning av Borlands programvaror i undervisning
och av elever. Det ena avtalet omfattar 450 elever på Chalmers i Göteborg och det andra avtalet 200
elever vid Högskolan i Örebro. I avtalet ingår rätten att kopiera och använda Borlands
utvecklingsverktyg under ett år. Tidigare har KTH i Stockholm ett liknande avtal.

Ny grundkurs i C++ Builder
Borlands C++ Builder röner allt större uppmärksamhet. Nu kan du för första gången jobba lika
visuellt och komponentorienterat med C++ som med Delphi och Visual Basic. Datapreseen lovordar
produkten och försäljningen av C++ Builder ökar just nu brant. Med DATABITENs Visual Plusversion, med svensk dokumentation som går på djupet (> 600 sidor), Visual Plus-toolboxen med än
fler C++ Builder-komponenter och vår fria 90-dagars tekniska support, får du ett än starkare paket.
Nu kör vi också igång vår C++ Builder Grundkurs. Första omgången går av stapeln 9-11 juni i
Stockholm. Veckan före, 2 – 5 juni kör vi vårens sista omgång av Delphi Grundkurs. Delphi
Avancerad Programmering och Delphi Databasutveckling håller på att omarbetas och utvidgats för att
täcka in alla nyheter i Delphi 3. Nästa kurstillfällen för dessa kurser blir skiftet augusti/september.

www.databiten.se
Nu är det äntligen dags för vår introduktion på Internet. Du hittar våra hemsidor (som är under
konstruktion) under startadressen ovan (http://www.databiten.se). Ta för vana att regelbundet besöka
våra sidor, där du kommer att hitta de färskaste nyheterna, produktdokumentationer, priser, kampanjer,
tekniska tips, filer, uppdateringar, kursplaner, m m. På sikt hoppas vi kunna lägga ut hela vår
produktdatabas på nätet och göra den direkt sökbar.
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En given succé

Delphi 3 med
Visual Plus
Nya Delphi 3 ar ett an bättre verktyg jrQr att snabbt utveckla såväl enkla som avancerade
32-bitars Windows 95- och NT-applikationer, i synnerhet for distribuerade progarn1,Gsningar i nätverk och Internet. Den nya editormiljön är en fröjd. Här foljer en preliminär
presentation med tonvikt på nyheterna. Vi raknar med leveranser under maj.
Delphi 3 kombinerar på ett bra satt
ett kraftfull objektorienterat
programnieringsspråk, Object
Pascal, med en lätthanterlig
visuell programdesign.
Du placerar ut komponenter i
formulär, knyter händelser till dem
och skriver programkod för dessa

P

handelsier. Delphi övervakar hela
tiden diitt arbete och ser till att du
håller dig till reglerna. Sedan
kompilerar du ditt projekt med
Delphis extremt snabba kompilator
och efter några sekunder är det
dags att provköra. Du kan nar som
helst gå tillbaka till designläge och
modifiera formulär och kod. Med

den inbyggda debuggern kan du
stega dig fram genom koden, satta
brytpunkter och inspekter,d modifiera data.

Object Pascal
Programspråket i Delphi, Object
Pascal, ar bakåtkompatibe It med
Turbo Pascal, men har utv~rcklats

-

-

Utvecklingsmiljön i Delphi 3 - här skapar vr en Web- och dokumentbläddrare med' anvandning a v Visual Plus-komponenter.
Redan under design har vi tillgång till levande data från Webben!
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viiliii-e iiiccl ob.jcktoi-ieiitcr~ide
I\oiistruktioricr fiii- visuell progI-:iiiiiriei-ing.Kornponentbaserat
Ilelphi iir komponentbaserat [ned
iiver 100 komponenter (Visual
Coriiponent Library, VCL) i
stariclardversionen och mer än 130
koinponenter i Professional- och
ClientIServer-versionerna.
Fördelen med Delphi-komponenter
iir att de ar effektiva och kan
lankas in i applikationerna exefiler utan att man behöver skicka
med några extra "run-time" filer.

(_)DM-databaser,Rorlaridls Local
InterBase, och i Delphi Clientl
Server Suite ocksi riiot SQLservrar som MS S Q L Server,
Sybase, Oracle, Informin, DB2
och Borlands InterBase.
Ilelphi innehåller ett stort antal
verktyg för databasutveckling
som BDE Administration,
Ilatabase Desktop, Database
Explorer, Database Expert och än
tler verktyg i Professional och
Llient.1 Serverversionerna.

Föijer standarder
Delphi ar dessutom obegränsat
utbyggbar med tredjepartskomponenter, ink1 ActiveX:er, eller
komponenter av egen tillverkning som naturligtvis skrivs direkt i
Delphi. I Delphi 3 kan man också
enkelt skapa ActiveX-kontroller
baserade p5 Delphi-kontroller.
Med Delphi 3:s nya komponentmallar kan man också spara och
iteranvanda sammansatta komponenter, t ex paneler med knappar,
kryssrutor etc
Med Delphi 3:s visuella formulara r v kan man spara formulär för
senare återanvändning eller för
harledning av nya formulärtyper.
Utvecklingsmiljön i Delphi 3 kan
köras under Windows 95 eller
Windows NT.

Effektiv maskinkod
Delphi 3 har en extremt snabb,
optimerande 32-bitars kompilat o r soin skapar maskinkod fullt i
klass med de basta kompilatorerna
för C++. Jämfört med andra visuella utvecklingssystem (vi bortser
från Borlands egen C++ Builder)
så ar Delphi-koden 5-50 ggr snabbare.

Stark på databasutveckling
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fullt men lättarbetat stöd för databasutveckling. Du kan direkt
arbeta mot tabeller på dBASE-,
FoxPro-, Paradox- och Accessformat. I Professional-versionen
kan du också koppla upp dig mot
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Delphi 3 har fullt stöd för senaste
standarder i Windows 95 och NT
4.0 som Win32 API, trådade
applikationer, COM och DCOM
(Distributed COM), ActiveX och
OLE Automation, ISAPI, NSAPI,
CGI, etc.

Även 16-bitars versiion
I Delphi 3 ingår också Delphi 1.02
som innehåller en 16-bitars version
av Delphi som kan köras under
~ skapa 16-bitars
Windows 3 . 1 och
Windowsapplikationer.

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

Delphi 3 Standard
Detta ar grundversionen. En tryckt
handbok (Teach Yourself Delphi 3
in 14 Days) ingår, tillsammans
med en CD-skiva med all programvara, en rad exempel samt
online-dokumentation inkl hjälp
för Visual Basic och C++programmerare.
-

versionen för dig som enbart
arbetar med enanvandarapplikationer med databaskopplingar till
Paradox-dBASE-, FoxPro eller
Access-tabeller.

Delphi 3 Professional
Professional-versionen innehåller
allt i Standard-versiorien, plus
Kallkod till Visual Component
Library.
Mer an I 0 komponenter för
Internet-programmering, inkl
en komplett Web-läsare,
komponenter för dynamisk
Web-publicering, FTP, m m.
Enanvändarversion av Local
InterBase Server 4.2 - helt
kompatibel med fleranvandarversionerna av InterBase för
Windows 95 och NT.
32-bitars ODBC-sockel för
koppling mot ODBC-drivrutiner (ver 2.5 och 3.0) för exv
Btrieve, Excel, Mimer, etc
(ODBC-drivrutiner ingår inte).
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
Delphi 3. InstallShield ar ett av
marknadens basta installationsprogram - har i en skraddarsydd version för Delphi 3
som låter dig enkelt tillverka
installationsprogram och
disketter till dina 32-bitars
applikationer. Hanterar aven
installation av Borland Database: Engine.
Ett urval av kommersiella
AvtiveX:er i "lightu-versioner
för Delphi.
Matematikbibliotek med
avancerade funktioner för
statistik och ekonomi.
Koppling till PVCS versionskontrollsystem (ingen
programvara ingår).
Engelska Delphi-handböcker
(inkl referenshandböcker),
VCIL-affisch och InterBase
Getting Started.
Delphi 3 Professional ar ratt val
för dig som arbetar professionellt
med utveckling för lokala nätverk
(LAN) med PC-databaser som
Paradox, dBASE, FoxPro och
Access eller via ODBC.
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Delphi 3
ClienVServer Suite
ClientIServer Suite innehåller allt
i Professional-versionen, plus
Snabba SQL-länkar till
Oracle, Sybase, Informix,
InterBase, DB2 och MIS SQL
Server.
SQI, Monitor med vars hjälp
man kan spåra och logga
SQL-anrop. Underlättar optimering och felsökning av
SQL-applikationer.
Integrerade Visual Query
Builder låter dig konstruera
SQL-frågor visuellt utan kunskaper om SQL
Med förbättrade SQL
Explorer kan man också
inspektera och modifiera
serverspecifika metadata som
lagrade procedurer, triggers
och handelser.
Förbättrad Datapump Expert
gör det lätt att flytta databaser
mellan olika format och att
skala upp databasapplikationer
från PC-miljö till klientlserver.
Programvara och licens för
fyra användare av äkta InterBase Server för Windolws
951NT (bara detta värt ilera
tusenlappar).
Fullständigt integrerad version
av Intersolvs PVCS versionskontrollsystem med stöd för
hantering av filer, incheckning
och utcheckning, m m.
Versionkontrollsystemet underlättar, höjer säkerheten och
dokumentationsnivån viid all
programmering, men i synnerhet vid arbete i programmeringslag.
Utökat Open Tools AP1
möjliggör integration med
tredjepartsverktyg för CASE,
objektorienterad analys och
design
- och övervakning- av
transaktioner m m.
Utvecklingsversion av Ole
Enterprise.
Engelska Delphi-handböcker
(ink1 referenshandböcker),
VCL-affisch och InterBasehandböcker.
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Databuse Explorer

Delphi 3 ClienUServer är ratt val
för dig som arbetar med klient1
server-utveckling i lokala och
globala nätverk mot SQL-databaser och som tanker utveckla
distribuerade databasapplikationer.
i nätverk (inkl Internet) med
användning av Borlands MIDASteknik (se Nyheter i Delphi 3).

Nyheter i Delphi 3
Alla versioner
Smartare editor
Med Delphi 3:s CodeInsightteknik får du en hjälpsammare
utvecklingsmiljö. I CodeInsightkonceptet ingår:

Code Template Expert som
snabbt skapar stommen till
vanliga pascalkonstruktioner
som array,- set-, if-, for-,
while-, repeat-, with- och
case-satser. Tryck Ctrl-J och
du kan i ett pop-up-fönster
välja önskad konstruktion.
Lagg till egna konstruktioner
med önskad formatering.
Code Completion Expert
hjälper dig att "avsluta" dina
satser. Skriv en klass eller
objekt följt av en punkt och
Delphi öppnar automatiskt
upp ett fönster (kan också
öppnas med Ctrl-Mellanslag)
med en komplett lista av alla
klassinedlemmar som kan

komma ifråga för just din
klass eller objekt. Välj önskad
metod eller egenskap och
Delphi skriver automatiskt in
den i koden - slut på letande i
handböcker och hjälpfiler och
förargliga stavfel.
Code Parameter Expert
hjalper dig nar du söker
parametrar till metoder. I ett
gult tipsfält får du reda p5
namn och typ på de parametrar som hör till just den
metod som du är i fiird med att
anropa. När du har skrivit in
första parametern, visas iterstående parametrar, osv.
Parameterexperten fungerar
med såväl standardmetoder
som med metoder i egna
klasser.
Nar en applikation har
stoppats i debug-läge kan du
enkelt inspektera värden på
variabler, fält och egenskaper
genom att peka med musmarkören på önskad variabel,
falt eller egenskap. I ett gult
tipsfönster visas variabelns
aktuella värde.
Textsökningar kan nu omfatta
alla kallkodsfiler I ett projekt.

Gemensamt objektforråd
Ett och samma Objekt Repository
(objektförråd) kan nu delas mellan
användare i en arbetsgrupp.
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procedure TForrnl.Button;;lick
begin
Buttonl .I
end;
propetty
DragCursor
oronettv

lpropet$+

1

riiirinesbehovet (nar rnan ktir
flera av delproprarriiiien
sarritidigt) minskar.
Man vill tillverka ActiveXkontroller som distribueras
över nätet. Istället för att varje
Delphi ActiveX innehåller
hela VCL-biblioteket, kan
man bifoga detta separat så att
det bara behöver forslas över
nätet en gång.

Sender : TOblect)

D r a a M o d e TDraaMode

ParentFont Booean

w

2. F ' w d a r , kammu
procedure TForml .ButtonlClick(Sender: ~Object)
begin
B~tt~nl.F~nt.
Iproaer0/
PixelsPerlnch Integer
A
end ;

Användningen av paketfiler är
naturligitvis frivillig. Du kan som
tidigare kompilera och länka dina
projekt till sammanhållna exeeller dl1:er

Fb ae rtrc, w$&&$
m..
(3 ~ l t j u - m t & j i i g h s d f l i c a t t ~
procedure TForml.ButtonlCllck(:jender: TObject);
begin
Buttonl.Font.Color:= clH
end ;

L
constant
corslant
constalit

clBtnShadow TColor
c l G r a y T e ï t TColor
clBtnTexi TColor

Komponentexpert

I

4, L m a m capE.ntdL)rvlpitf 31

procedure T F ~ r m l . B u t t ~ n i C i l ~ k ( S e n d e r
TOblect);
:

I

end:

Versionsinformation
Stöd för att lagra versionsinformation i applikationer med möjlighet
till automatisk versionsnumrering.

DLL-debugging
Med Delphi 3 kan du även stega
dig in i Delphi DLL:er - en
efterlängtad nyhet.

Paket
Istället för att alla komponenter
samlas i en enda gemensam stor fil
(cmplib32.dcl i Delphi 2) är
komponentpaletten nu uppdelad i
grupper av sammanhörande
komponenter, s k paket. Detta gör
det mycket enklare och snabbare
att modifiera komponentpaletten

Ilet går nu blixtsnabbt att installera
egna komponenter, eftersc~mman
slipper tidsödande
omkompileriiigar och oml9nkningar av hela komponentbiblioteket.

Mindre applikationer och
DLL:er
En annan fördel är att man istället
f-öratt länka in alla komponenter i
sina exe- eller dll-filer, nu kan
välja att behålla delar av komponenterna i paketfiler (egentligen
c~mdöptaDLL:er med filtypen
.dpl) som bifogas projektets exeeller dll-fil. Detta är användbart i
rnånga sammanhang:
Man har ett större program-

u c r i i i g r r \ r r r i i h i u i G v r i i 31iuuucuL

att modifiera komponentpaletten
eftersom man kan kompilera och
installera paket individuellt. Man
kan t om knyta innehållet i
komponentpaletten till bestämda
projekt, så att ett visst projekt
laddas med precis de komponenter
som behövs under utvecklingen.
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Man har ett större programsystem med flera delprograd
dl1:er - istället för att .varje
delprograddll släpar med sig
egna uppsättningar av identisk komponentkod, kan man
bifoga denna gemensamma
kod separat i en egen paketfil.
Såväl hårddiskutrymniet som

Med nyii Visual Component
Creatiori skapar du stommen till
nya korriponenter genom att klicka
dig fram.

Utökad Object Pascal
Object Pascal har utökata med nya
språkelement för att
fulli: ut stödja COM, OLE och
ActiveX-teknik.
Med den nya Asserlproceduren kan man testa
logiska villkor i debugsyfte
under utveckling. Med en
switch kan man sedan
förhindra att Assert-satser tas
med i produktionsversionen,
mer) de kan ändå ligga kvar i
kallkoden.
Förbättrat stöd för flerbytes
teck.en- och stränghantering.
Inbyggt stöd för COM/
DCc3M-objektmodellen.

Nya och förbättrade
standardkomponen ter
En rad klasser och komponenter
har förbiittrats med nya egenskaper
och metoder. Andra komponenter
och klasser har förbattrats interntur,, LIIULIJL~GI
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och klasser har förbattrats interntt ex rasterbilder med TImage
(snabbxe, bättre färghantering),
TCanvas som nu klarar trådsäker
grafik med nya LocWUnlockmetoder.
Dessutoim en rad nya klasser och
komponenter som:

~

~

.

.
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V
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T'l'hreadList fijr tridsiker
listhantering.
TSplitter - delar forniular i
valfria rektangulära avdelningar soiri kan storleksiindras
av användaren,
TCoolBar för den nya stilen
pä knapprader (knapparna
syns först nar man pekar pä
dem).
TDateTimePicker - låter
användaren välja ett datum
från en pop-up-kalender.
TOpenPictureDialogTTSave
PictureDialog - dialoger som
används nar man vill öppna
eller spara bilder.

Nw
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14ctiveForm
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Activex Control

ActiveX Libray

Remote Data
Module

Type Libray
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Automation Oblect

Utökat databasstöd
Förutom direktkoppling mot
Paradox och dBASE kan du
nu också arbeta med FoxPro
och Microsoft Access-databaser (den senare kräver också
Jet Engine frän Microsoft)
utan iitt behöva gå omvägen
över ODBC.
Nya BDE Administrator
ersätter BDE Configuration,
med ett väsentligt bättre och
mer överskådligt anvandargränssnitt.
Delphi 3 har ett inbyggt och
oppet stöd för andra databasmotorer än Borlands BDE.
Med sin öppna arkitektur ar
det enkelt för tredjepartstillverkare att byta ut BDEkopplingen mot egna databasmotorer.
Buffring av BLOB-falt i
tabeller snabbar upp bl a
memo och bildhantering.
TControlGrid kan med den
nya BLOB-tekniken hantera
även bilder i matrisceller.

Professional-versionen

ActiveForms

Diagramkomponenter

Behöver du bygga in dynamiska
formulär med presentationer och
användarinmatning i heirisidor fiir

TChart, TDBChart och
T Q R C h a r t - nya diagramkomponenteir för affarsgrafik som
används fristående (TChart),
kopplade till databaser
(TDBChiart) eller tillsammans med
QuickReports rapportgenerator
(TQRChait). Inga run-time filer
behövs utan TChart kompileras
direkt in i Delphi-koden.

Distribuerade
applikationer
Utveckla distribuerade applikationer för lokala och globala nät
(Internet). Använd DCOMstandarden i Windows 95/NT 4.0
för kommunikation mellan
program.

QuickReport 2.0

ActiveX-kontroller

Ny förbättrad version av
QuickReport - ett komponentbibliotek från Norge (!) med hela
18 rapportkomponenter, bl a med
stöd för R'I'F-memon och diagramgrafik (TChart).
Ny rapportexpert för att snabbt
designa egna rapporter.

Det ar nu enklare än någonsin att
tillverka .Activex-kontroller direkt
från Delphi-komponenter i ett enda
steg. Anvand ActiveX-kontroiler i
Delphi, C!++, Visual Basic, Access,
Internet, etc.
Du kan skapa ActiveX:er av
standardkomponenter eller egna
komponenter (ytterst härledda från
TWinCoritrol) och paketera dem
en och en eller i ActiveX-bibliotek
med flera kontroller.
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Internet?
Inget kan vara enklare med Delphi
3:s stöd för ActiveForms. Starta
med ett helt nytt formulir eller ta
ett befintligt Delphi-formulär och
1st Delphi 3 skapa en ActiveForm
(egentligen en ActiveX-kontroll)
ActiveForms kan sedan användas
för anvandargranssnitt i Internet
Explorer, Visual Basic, Optima,
PowerBuilder, etc. Använd också
ActiveForms för att distribuera
applikationer över Internet

Fler Internet-komponenter
Listan av ActiveX-baserade
Internet-komponenter har utökats
från 8 st i Delphi 2.01 till i
ClientIServer-versionen hela 14 st:
Följande komponenter ingår nu i
ClientIServer-versionen:
TClientSocket, TServerSocket,
TWebDispatcher, TPageProducer, TQueryTableProducer, TDataSetTableProducer, TFTP, T H T M L ,
THTTP, TNNTP, T P O P ,
TSMTP, T T C P och TUDP.
Med Delphis stöd för Internet kan
du direkt skapa programvara för
WEB-servrar baserade på CGI,
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Wiii-CGI, Microsofts ISAPI eller
NetScnpea NSAPlLstandardcr.

riiiskn diagram

Förbattrad
databashantering

Client/Server Suite

Dataanalyser
En \erle komponenter for dataanalys och beslutsstöd:
TDecisionCube flerdimensionell array som
buffrar kors-tabulerade data
hån en datasamling (tabell,
SQL-fråga).
TDecisionQuery - speciellt
dataobjekt som förenklar användning av TDecisionCube.
TDecisionSource som
representerar ett pivoteringstillstånd för data från en
Decision Cube,
TDecisionGrid som visar
korstabulerade data från en
Decision Source samt
TDecisionGraph som visar
Decision Source data i dyna-

Databasapplikationer kan nu
delas i en serverdel som
sköter de tunga uppgifterna
(sökning, sortering, vcalidering, etc) och "tunna"
klienter som i huvudijak
hanterar "samtalet" med
användaren, Installera BDE på
servern och använd DlCOMprotokollet mellan server och
arbetsstationer (klienter) utan
att installera BDE lokalt hos
varje klient (denna teknik
kräver Delphi 3 ClientJServer
Suite). En mycket attrataktiv
lösning för exv Internet.
Nu kan man skapa egna BDEdrivrutiner med Driver
Development Kit (DDK) för
speciella databaser som inte
stöds av BDE. Sådana drivrutiner kan sedan användas

*

tillsrirnmans nied Borl:inds
(ivriga verktyg, soiii Iiiti-;iBuilder, C++, C++ 13uilcler
och Open JBuilder.
Förbiittrad DataPunip Expert
för att flytta och korivertera
data mellan olika databasformat.
Förbattrad S Q L Monitor.

Utökat Internet-stöd
Stöd för att skapa Internetserverapplikationer i Delphi som
kan användas tillsammans med
Microsofts Internet Information
Server cich Netscape
Med Delphi 3:s WebBridgeteknik överbryggar man skillnader
mellan ISAPI och NSAPI.
Med de17 inbyggda experten härleder man en TWebModulebaserad klass som sedan anpassas
till de server-uppgifter nian tanker
skriva. Med Web-moduler

Visual Plus-lgalendem
Klken veckodag a r jag född
Kiken veckodag fyller jag 50 år7
Svaret hittar du med DATABITENS niånadskalender,
kompilerad med Delphi 3 och med användning av
DATABITENS kaienderkomponent TVPCaiendar som
du hittar i Visual Plus-toolboxen. Presentationen görs
i en ActiveFom skapad med Delphi 3.

m

r m m ~ ~ m m r
~~~~~~~
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f l a r har vi skapat en ActiveForm baserad på ett Delphi-formulär med Visual Plus-toolboxens kalenderkornponent.
Fornzuliïret har därefter placerats i en hernsida och visas ovan i Internet Explorer. Man kan klicka i och andra på aktuelll
datutn med kontrollerna.
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projekt, for~nulär,datamoduler
tillsammans med visuella
formulärarv, MDI-applikationer samt meddelande- och
händelsehantering.
grundklasser för mängder
(TBits), listor (TList), lagringsbara objekt (TPersistent),
kollektioner (TCollection),
stranglistor (TStrings, TStringList) och strömmar (TStream,
m il)
komponentklasserna
TComponent, TControl,
TGraphicControl, TWinControl och TCustomControl.
Windowsgrafik med TCanvas
och direkta API-anrop. Förklarar rasterbildshantering, metafiler, m m
printerhantering med
TPrinter och API-anrop, mmskalning , m m
översiktligt alla komponenter i
Visual Component Library som
underlättar ditt komponentval
hur man skapar egna Delphi I
& 3-komponenter,
komponentpaket och komponentmallar med steg-för-stegbeskrivning och flera exempel
multitasking riiccl t r å d a r i
Ilelphi 3 via API-;inrop och
T'rhrcacl-klassen, s;init pekar
ut problemområden.
ActiveX:er och ActiveForms
Skapa InterBase-databaser,
koppla ODBC och hantera
BLOB-falt
alla kompileringsdirektiv, de
viktigaste undantagsklasserna och feltyperna samt
filtyper.

Visual Plus-too1box
I Visual Plus-toolboxeri ingår följande komponenter i ve:rsioner för
både Delphi 1 och Delphi 3:

Web- och Dokumentlasare
Komponenten TVPBrowser
kapslar in Microsofts Internet
Explorer 3.x som en Delphi 3komponent Nu kan du integrera
en komplett skriiddarsytid Webbladdrare direkt i dina egna applikationer. Inte nog med det - du
kan också läsa och redigera alla
dokument som följer Microsofts
Active Document-standard. Hit
hör MS Word, Excel och PowerPoint i Office 95 och Office 97paketen, Acrobat Reader från Adobe, m fl. Du kan också visa GIFoch JPEG-bilder, samt filkataloger.
TVPBrowser har stöd för senaste
HTML-standarden ink1 tillägg för
JavaScript, ActiveX och applets.
Demo-programrnet MultiDoc som
ingår visar hur enkelt man kan
bygga en fullfjädrad dokurnentläsare med Delphi 3.

Autcoskalningskomponent
Autoskalningskomponenterna
TVPScale och TVPGScale anpassar helt automatiskt formularstorlekar, kontroller (inkl matrisceller med TVPGScale) och texter
till den skärmupplösning anvandaren råkar ha.
Nu kan du designa dina applikationer med den upplösning du själv
trivs rned (t ex 1024x 768). Lägg
sedan till en autoskalningskomponent i varje formulär och du kan
nu i testlage se hur applikationen
ter sig vid körning med andra
skarmupplösningar (t ex 640x480).
Du kan också öppna upp en dialogruta som visar alla teckensnitt
som används i forn~uliiretmed
uppdelning i skalbara och fasta
teckensnitt.
När du ar nöjd ar det bara att gå ur
testlage, omkompilera och din
applikation ar klar för distribution.
Slut på klagomål över textsträngar
som inte syns, kontroller som ar
för stora eller små, felplacerade
forinuliir, etc.

Plus-handböckerna dokumenterar
både Delphi 1 och 3 med tydliga
markeringar för skillnader mellan
versionerna. Oumbärliga redskap
oavsett om du arbetar med 16eller 32-bitars utveckling!

Snabbfunktionsevaluator- har kopplad till enkel grafritare Utnyttjar dessutom
Visual Plus-toolboxens rutiner för rotbestamning
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<Enter>-komponent

Kalenderkomponent

Praktisk komponent TVPEnter
som gör att man kan anviinda
<Enter>-tangenten som ett alternativ till <?'ab> vid navigering
niellan inmatningskontroller soin
editeringsrutor och matrisceller.
Lagg ut en TVPEnter-komponent i
formuläret och allt ar klart.

Svensk kalenderkornponent
TVPCalendar med veckonuinrering och valfri visning av
svenska helg- och märkesdagar,
arbetsfria dagar samt egna
märkesdagar. Dessutom innehåller
kalendern egenskaper rned uppgifter oni datum som julianska
dagtal resp TDate-format,
sommartidlnormaltid, solens upp-.
nedgång och högsta höjd för valfri
ort, m In. Finns också i ActiveXversion och ActiveForm för
integration i hemsidor på Internet.

Antiviruskoinponenten
TVPVCheck originalmarker 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 varnirigsdialog
(feltexterna väljs med egenskaper)
och applikationen avbryts. Du kan
alternativt installera en egen handelserutin och dar valja hur du ska
reagera p i dessa varningar.
Nar du arivander Visual Plus-toolboxens antiviruskomponent kan du
och dina användare känna sig förvissade om att arbeta med originalversioner~av programmet - ett
berättigat krav i dagens värld med
ökande datakommunikationer och
därmed Okade chanser till
virusangrepp!

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

Stöd för alla matematiska standardfunktioner, inkl frac, int, sinh,
cosh, coth, tanh och ndist (norinalfördelning). Listan kan utökas ined
egendefinierade funktioner. Vid fel
i uttryck, anges feltyp och felposition i stranguttrycket.

endast urider exekvering ocli
genoiii irianuell koclning.
Med Visucil f'1u.s- too1 boxciix
TVPApplication och 'I'VPScreenkomponenter kan du n u siitta
egenskaper och hindelser fyiiApplication och Screen rcdiin
under designfasen, lika cnkelt soiii
för andra komponenter!

Fler Plus-enheter
I Visuul Plus-toolboxen ingir
dessutom ytterligare Delphienheter för
kalenderberäkningar
filhantering inkl filkopiering
listning och sortering av
filkataloger
snabb quicksortering av godtyckliga datatyper
listhantering
numeriska metoder rned rotbestämning och funktionsevaluering
tidtagning
WinCRl-enhet aven fOr Delplii
3 - praktiskt vid tester och
pascalundervisning.

90 daqars fri
LJppskattad telefon-, f a x och
epost-service soin kan vis'i dig
vägen nar du har kört fast.

Application och Screen
Eller du kanske vill märka varje
exemplar av dina program med
användarens identitet så att det
klart framgår vem som har rätt att
köra just detta exemplar av programmet - med antiviruskomponenten kan du vara förvissad orn
att ingen kan förändra uppgifterna.

I Delphi-applikationer baserade på
Visual Component Library finns
två automatiskt skapade objekt,
nämligen Application och Screen.
Med dessa objekt kan man stalla
egenskaper och händelser för
applikationen som helhet - tyvärr

DATABITENS Visual Plusversion ger dig verkligen valuta
för pengarna. Inte undra på att
över 95 % av våra Delphi-kunder
också skaffar Visual Plus-versionen!

Försommarkurser i Delphi & C + + Builder
Vi avslutar strax en mycket framgångsrik kurssasong där vi har utbildat över 150 programmerare i Delphi. Våra
tre kurser, Delphi Grundkurs, Delphi Avancerad Programmering och Delphi Databasutveckling håller nu
på att omarbetas och anpassas till Delphi 3. Först ut är nya 4-dagars (3 dagar om du kan Pascal) Delphi
Grundkurs. Platsen är Stockholm och tiden 2-5 juni 1997. Anmäl dig i god tid om du ar intresserad. Nya
Avancerade kursen och Databasutvecklingskursen planerar vi till månadsskiftet augusti/september.
Vi startar också upp vår nya 3-dagars C++ Builder Grundkurs. Platsen ar också här försommarfagra
Stockholm och tidpunkten 9-11 juni 1997. Anmäl dig i god tid, eftersom förhandsintresset har varit stort.
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TThread1,ist f(ir tradsaker

listhantering.
TSplitter - delar brrriuliir i
vallTia rekt:ingulSra avdelningar sorri kan storleksandras
av ;inviindaren.
TCoolBar för den nya stilen
p i knapprader (knapparna
syns först nar man pekar på
deni).
TDateTimePicker - låter
användaren valja ett datum
från en pop-up-kalender.
TOpenPictureDialog/TSave
PictureDialog - dialoger som
används nar man vill öppna
eller spara bilder.

Propetty Page

Rr?moteData

Type Library

Utökat databasstöd
Förutom direktkoppling mot
Paradox och dBASE kan du
nu också arbeta med FoxPro
och Microsoft Access-databaser (den senare kräver också
Jet Engine frin Microsoft)
utan att behöva gå omvägen
över ODBC.
Nya BDE Administrator
ersätter BDE Configuration,
med ett väsentligt bättre och
nier överskådligt anvandargränssnitt.
Delphi 3 har ett inbyggt och
Bppet stöd för andra databasmotorer an Borlands BDE.
Med sin öppna arkitektur är
det enkelt för tredjepartstillverkare att byta ut BDEkopplingen mot egna databasmotorer.
Buffring av BLOB-fält i
tabeller snabbar upp bl a
memo och bildhantering.
TControlGrid kan med den
nya BLOB-tekniken hantera
aven bilder i matrisceller.

ActiveForms
Diagramkomponenter
TChart, TDBChart och
T Q R C h a r t - nya diagramkomponenter för affarsgrafik som
används fristående (TChart),
kopplade till databaser
(TDBChart) eller tillsammans med
QuickReports rapportgenerator
(TQRChart). Inga run-tiime filer
behövs utan TChart kompileras
direkt in i Delphi-koden.

Distribuerade
applikationer
Utveckla distribuerade a~pplikationer för lokala och globala nät
(Internet). Använd DCOMstandarden i Windows 95/NT 4.0
för kommunikation mellan
program.

QuickReport 2.0
Ny förbättrad version av
QuickReport - ett komponentbibliotek från Norge (!) med hela
18 rapportkomponenter, bl a med
stöd för RTF-memon och diagramgrafik (TChart).
Ny rapportexpert för att snabbt
designa egna rapporter.
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Det är nu enklare an någonsin att
tillverka ActiveX-kontroller direkt
från Delphi-komponenter i ett enda
steg. Använd ActiveX-lcontroller i
Delphi, C++, Visual Basic, Access,
Internet, etc.
Du kan skapa ActiveX:er av
standardkomponenter eller egna
komponenter (ytterst hiirledda från
TWinControl) och paketera dem
en och en eller i ActiveX-bibliotek
med flera kontroller.

Behöver du bygga in dynarniska
formulär med presentationer och
anvandarinmatning i hemsidor för
Internet?
Inget kan vara enklare med Delpl-ii
3:s stöd för ActiveForms. Starta
med eitt helt nytt formulär eller ta
ett befintligt Delphi-formulär och
låt Delphi 3 skapa en ActiveForiii
(egentligen en ActiveX-kontroll)
ActiveForms kan sedan användas
för anvandargranssnitt i Internet
Explorer, Visual Basic, Optima,
PowerBuilder, etc. Använd också
ActiveForms för att distribuera
applikationer över Internet

Fler Internet-komponenter
Listan av ActiveX-baserade
Internet-komponenter har utökats
från 8 st i Delphi 2.01 till i
ClienUServer-versionen hela 14 st:
Fiiljande komponenter ingår nu i
Client/Server-versionen:
TClientSocket, TServerSocket,
TWeibDispatcher, TPageProducer, TQueryTableProducer, TDataSetTableProducer, TFTP, THTML,
T H T T P , TNNTP, TPOP,
TSMTP, T T C P och TUDP.
Med Delphis stöd för Internet kan
du direkt skapa programvara för
WEB-servrar baserade på CGI,

te1 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
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Win-C(;I. Microsofts ISAPI eller
NctSciipei NSAPI-standarder.

iiiis ka diagrarn

Förbättrad
ClientJServer Suite!

Dataaniilyser
En serie komponenter för data
analys och beslutsstöd:

TDecisionCube flerdimensionell array som
buffrar kors-tabulerade data
från en datasamling (tabell,
SQL-fråga).
TDecisionQuery - speciellt
dataobjekt som förenklar användning av TDecisionCube.
TDecisionSource som
representerar ett pivoteringstillstånd för data från en
Decision Cube,
TDecisionGrid som visar
korstabulerade data från en
Decision Source samt
TDecisionGraph som visar
Decision Source data i dyna-

databaishantering
Datirbasapplikationer kan nu
delas i en serverdel soni
sköter de tunga uppgifterna
(sökning, sortering, valideriing, etc) och "tunna"
klienter som i huvudsak
hanterar "samtalet" med
anviindaren. Installera BDE pii
servern och använd DCOMprotokollet mellan server och
arbe,tsstationer (klienter) utan
att iristallera BDE lokalt hos
varje klient (denna teknik
kravNcr Delphi 3 ClientfServer
Suite). En mycket attrataktiv
lösning för exv Internet.
Nu kan man skapa egna BDEdrivrutiner med Driver
Devt:lopment Kit (DDK) för
speciella databaser som inte
stöds av BDE. Sådana drivrutin'er kan sedan användas

tills~~nir~i~ins
nicc1 I ~ o I . I : I I I ~ \
iivriga verktyg, soiii I i i t i - ; I Builder, C++, C++ B~iildcioch Open JBuilder.
Förbiittrad DataPunip Expert
fiir att flytta och konvcrtesa
data rnellan olika dat:ib:i\forinat.
Förbättrad SQL Monitor.

Utökat Internet-stöd
Stöd för att skapa Internetserverapplikationer i Delphi som
kan användas tillsammans nied
Microsofts Internet Inforrnatiori
Server och Netscape
Med Delphi 3:s WebBridgeteknik överbryggar nian skillnader
mellan ISAPI och NSAPI.
Med den inbyggda experten harleder man en TWebModulcbaserad klass som sedan anpassiis
till de server-uppgifter riian tzinker
skriva. Med Web-moduler

filken veckodag a r jag född 7
filken veckodag fyller jag 50 år 7
Svaret hittar du med DATABlTENs månadskaiender,
kompilerad med Delphi 3 loch med användning av
DATABlTENs kalenderkomponent TVPCaiendar som
du hittar i Visuai Plus-toolboxen. Presentationeri görs
i en ActiveForm skapad mled Delphi 3.

~~~~~~~
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Har har vi skapat en ActiveForm baserad på ett Delphi-formulär med Visual Plus-toolboxens kalenderkomponen t.
Formuluret har därefter placerats i en hemsida och visas ovan i Interner Explorer. Man kan klicka i och ändra på aktuellt
datum med kontrollerna.
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C++ Builder
Grundkurs
3 dagar
Kursnummer: DBU111
Huvudlärare: Staffan Wictorin
Grundkursen riktar sig till dig som ar
förtrogen med C ochleller C++ och har
bekantskap med Windowsmiljön.

~ ~ v e r s imiljö
kt
Menyer, snabbknappar, komponentpal(:tten
Projekt, formulär
Objektinspektören, editorn, hjälpsysteniet
Konstruktion av ett enkelt projekt

Baskunskaper i C++ Builder för Cprogrammeraren
Nya datatyper, m.m.
Stränghantering och formatering
Översikt objektorienterad programmering
Klassmodellen, klasser, arv, objekt - deklaration,
skapa och avlägsna objekt
Fält, statiska, virtuella och dynamiska metoder,
anropsteknik, polymorfism, egenskaper
Synbarhetsdirekliv, klasser, objekt och enheter
Undantagshantering

Projekt, formulär och komponenter

Målsättningen med kursen ar att Du skall lära dig
språknyheterna i C++ Builder, bekanta dig med
C++Builders utvecklingsmiljö, överblicka
strukturen hos ett C++Builder-projekt och skaffa
dig praktisk erfarenhet av den grafiska
programmeringsmiljön, editorn, kompilatorn,
debuggern, 32-bitars Windowsprogramrnering
ink1 grafikprogrammering och printerhantering,
enkel databasprogrammering samt översikt över
komponentbiblioteken Visual Component Library
och Visual Plus.

Kursen varvar genomgångar med praktiska
övningsuppgifter och frågestunder.

Kursmaterial
"C++Builder - Grundkurs" ink1 övningsuppgifter
Referenslitteratur: "Visual Plus för C++ Builder".
Allt material på svenska.

Pris
9600:- exkl. moms.
I priserna ingår kursmaterial, lunch och fika.

Applikationlprojekt, formulär, enheter, headerfiler,
komponenter, kontroller, resurser, filer som hör till
projektet
Visual Component Library: Knappar, listrutor,
editeringsrutor, multimedia, etc, etc
Visual Plus - kalender, virusskydd, furiklionsevaluator, autoskalning, Enter-komponent, m.m.

Databasprogrammering - introduktion
Databaser, tabeller, relationer
Borlands Database Engine
Lokala databaser soni Paradox och dBASE.
SQL-baserade klienu'server-databaser som InterBase
BDE Configuration, aliasanvändning och Database
Desktop
Komponenter för dataåtkomst - Ti'ablc:, TQuery,
TDataSource
Kontroller för datapri-sentation - TDBGrid,
TDBMemo, TDBImage, TDBNavigator, m.11.
Datamoduler, Databa.se Explorer, m rn.

Ett C++Builder-projekt
Konstruktion av ett mer avancerat projekt
SDI-IMDI-formulär
Projektinställningar, kompilenngsdirektiv, m.m.
Integrerade debuggesn
Körning av applikation i och utanför C.t+Ruildermiljön. Filer som behövs

Vl'indowsgrafik
Rity tor med TCanvas
Pennor, penslar, fonter, färghantering i Windows
Grafikkommandon, rasterbilder, metafiler,
klippbordet
Direktanrop av Windows GDI-funklioner

Utskrifter och printerhantering
Utskrift av formulär,
Utskrift med TPrinte1:-objektet, mm-skalning
Rapporter med QuickReport

C++ Builder tillsamrnians med Delphi 2
Delphi-formul& i C++Builder-projekt
Delphi-kod i C++ Builder-projekt
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Delphi-kurser försorrimar 1997

D e l ~ hGrundkurs
i
m

l + 3 dagar
Kursnummer:
DBUIOS (dag 1-4)
DBUI 06 Idag 2-4)

Dag 2-4: Delphi 1 L?t 3
Översikt miljö
Menyer, snabbknappar, komponentpalctteri
Projekt, formulär
Objektinspektören, editorn, hjalpsystemet
Konstruktion av ett enkelt projekt

Nyheter i Object Pascal

Huvudlärare: Staffan Wictorin
Nya Delphi 3-anpassadie grundkursen riktar
sig till dig som har programmeringsvana och
bekantskap med Windowsmiijön.
Målsättningen med kursen är att Du skall lära dig
grunderna och nyheterna i Object Pascal, bekanta
dig med Delphi 1 och 3:s utvecklingsmiljöer,
Överblicka strukturen hos ett Delphi-projekt och
skaffa dig praktisk erfarenhet av den grafisk.a
programmeringsmiljön, editorn, kompilatorn,
debuggerri, Windowsprogrammering ink1 grafikprogrammering och prinierhantering, enkel
databasprogrammering s,amt översikt över komponentbiblioteken Visual Component Librii~ry
och Visual Plus.
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".
Allt material på svenska.

Nya datatyper, funktioners resultattyp m m
Stranghantering och formatering
Översikt objektorienterad programmering
Nya klassmodellen, klasser, arv, objekt - deklaration,
skapa och avlägsna objekt
Falt, statiska, virtuella och dynamiska metoder, polymorfism, egenskaper
Synbarhetsdirektiv, klasser, objekt och enheter
Undantagshantering

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

Databasprogrammering - introduktion
Databaser, tabeller, relationer
Borlands Database Engine 16/32
Lokala databaser som Paradox och dBASE.
SQL-baserade klientjserver-databaser - InterBase,
m t1
BDE Configuration, aliasanvändning och Datahase
Desktop
Komponenter för dataitkomst - 'ITable, TQuery,
TDataSource
Kontroller för datapresentation - TDBGrid,
TDBMemo, TDBImage, TDBNavigator, m fl
Skillnader Delphi 1 & 3, datamoduler, Database
Explorer, m m.

Delphi-projekt

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

Kursplan

-

Dag 1: Grundläggande Object Pascal
Object Pascals plats bland programspråken
Typsäker, strukturerad programmering
Prop:ramstruktur
Datatyper och identifierare
Enkel in- och utmatning
Programsatser
Enkla och strukturerade datatyper, jamf. 1613%-bitar.
Procedurer och furiktioner
Filhantering - textfiler, typade filer och poster
Modularisenng -program, enheter, DLL:er
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Konstruktion av ett mer avancerat projekt
Projektinstallningar, kornpileringsdirektiv, m m.
Integrerade debuggem, klasshierarkin med
ObjectBrowsern
Körning av applikation i och utanför Delphi-miljön.
Filer som behövs

W indowsgrafik
Ritytor med TCanvas
Pennor, penslar, fonter, färghantering i Windows
Grafikkommandon, rasterbilder, metafiler,
klippbordet
Direktanrop av Windows GDI-funktioner

Utskrifter och printerhantering
Utskrift av formulär,
Utskrift med TPrinter-objektet, mm-skalning
Rapporter med QuickReport och ReportSmith

Windows 3.xNVindows 95NVindows NT
Översikt plattformar
Portabilitet 16/32 bitar Win 3.1/95/NT.

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

Kometpriser fram till 31 maj!
I Delphi 3 med Visual Plus 3
U Delphi 3 Stand & Vip 3 (ord 1795:-)
Delphi 3 Prof & Vip 3 (ord 5850:-)
Delphi 3 CIS & Vip 3 (ord 17100:-)
U Visual Plus 3 (ord 1475:-)
O
O

DATABITEN
1650:5595:16750:1275:-

O

U
O

Uppgrad. till Delphi 3 med Visual Plus 3
Jag har Visual Plus 2 tidigare:
R Visual Plus 2-> Vip 3 (ord 995:-)
O D.2 Dev Plus-> D.3 Prof & Vip 3
(ord 3450,-)
O D.2 CIS Plus-> D.3 CIS & Vip 3
(ord 9175:-)
O D.2 Dev Plus-> D.3 CIS & Vip 3
(ord 14495:-)

Visual Plus 2 tidigare:
O D.2 Dev -> D.3 Prof & ViP 3
(ord 3650:-)
O D.2 CIS -z D.3 CIS & Vip 3
(ord 9450:-)
L l D.2 Dev -> D.3 CIS & ViP 3
(ord 14700:-)

O
O

875:2995:8795:13900:-

Jag har j
n
&

337%-

14195:-

-

Delphi 3
O Delphi 3 Stand (ord 995:-)
O Delphi 3 Prof (ord 4850:-)
O Delphi 3 CIS (ord 15900:.)

945:4695:15590:-

Uppgraderingar till Delphi 3
U D.2 Dev -> D.3 Prof (ord 2550:-)
U D.2 CIS-> D.3 CIS (ord 8250:-)
U D.2 De*+> 0.3 CIS (ord 13500:-)

Delphi 1..O och 2.O-tillbehör
O OnGuard (D 1.O & 2.0)

O FlashFiler (D 1.O & 2.0)
O Async Professional 2.0 (D 1.O & 2.0)
O Async Prof. Delphi l.x -> 2.0 (D 1.0,2.0)
O Apiary Dev. Suite for Netware (D 1.O)
O Apiary Dev. Suite for Netware (D 2.0)
O Apollo Stand. for Delphi (D 1.O & 2.0)
O Apollo Prof. for Delphi (D 1.0 & 2.0)
O InfoPower 2.0 (D 1.O & 2.0)
O InfoPower 1.x -> 2.0 (D 1.O & 2.0)
U ImageLib 3.1 Combo 16/32 (D 1.O & 2.0)
O Light Lib Images Stand (D 1.0 & 2.0)
O Light Lib Images Prof (D 1.O & 2.0)
U Light Lib Business Stand (D 1.O & 2.0)
O Light Lib Business Prof (D 1.O & 2.0)
Q Orpheus 2.0 (D 1.O & 2.0)
O Orpheus 1.O - > 2.0 (D 1.O & 2.0)
O MemorySleuth (D 2.0)
O SysTools (D 1.O & 2.0)
O Titan for Btrieve (D 1.O & 2.0)
O Titan for Access (D 2.0)

-

Delphi-böcker
O
U
O
O
O
O
Q

8995:-

2425.8025:13150:-

Delphi Grundkurs 4 dagar
11500:Stockholm 2 - 5 juni
Delphi Grundkurs 3 dagar (dag 2-4)8950:Stockholm 3 - 5 juni
C++ Builder Grundkurs 3 dagar
9600:Stockholm 9 - 1ljuni
Delphi Support97 maj-dec 1997
2750.Delphi Support96-dok & program
450:Ditor pris vid nyteckning Support97
295:-

O
O
O
O
O
0

Building Internet Appl. with Delphi 2
Database Develop. Guide Delphi 2
Delphi 2 By Exampel
Delphi 2 Developer's Guide
Delphi Component Design
Delphi för Dummies
Delphi PowerPack
Delphi Programming Problem Solver
Delphi Unleashed 2
Developing Custom Delphi Components
Mastering Delphi 2
Secrets of Delphi 2
The Way of Delphi

495:550:325:550:550:395:600:395:550:600:650:495: 530:-

C++Builder med Visual Plus 2.1
U C++ Builder Standard m Visual Plus
(ord 1645:-)
O C++ Builder Prof m Visual Plus
U Dito specialpris för BC++ ägare
och utbytespris för Delphi
Developer el C/S
O C++ Builder CIS Suite & Visual Plus
O Dito specialpris för ägare av
BC++ 5.0 Dev.Suite el Dev Suite w
Design Tools samt utbytespris
fr Delphi CIS
O Visual Plus 2.1 för C++ Builder

1575:5250:2995:-

15750:13775:-

1075:-

C++Builder
O C++ Builder Standard

995:O C++ Builder Professional
4675:O Dito specialpris för BC++ ägare och
2550:utbytespris för Delphi Developer el C/S
O C++ Builder C/S Suite
14950:O Dito specialpris för ägare av
12975:BC++ 5.0 Uev.Suite el Dev Suite w
Design Tools samt utbytespris fr Delphi CIS

Tillbehör C++Builder
P

InfoPower++ till C++ Builder

1950:-

Borland C++5.02
O
O
O
O
O
O

Borland C++ 5.02
BC++ 5 . 0 ~
-z 5.02
Borland C++ x.x -> 5.02
Borland C++ Dev Suite 5.02
BC++ 5 . 0 ~
Dev Suite -> 5.02
BC++ x.x -> BC++ Dev. Suite 5.02

Ring!
175:Ring!
Ring!
175:Rina!

-

IDATAIEITl3N
Box 115
81 1 22 Sandviken

te1 026-256493, fax 026-253641

mail@databiten.se
www.databiten.se

-1

L1

U
1
I
U
U
U
L1

BC++ Dev. S. w Design Tools 5.02
BC++ Dev 5.0 -> BC++ w D Tools 5.02
BC++ x.x -> BC++ w Design Tools 5.02

BC++ 5.0 OWL Programrning Guide
BC++ Reference Documentatiori
Mastering Borland C++ 5.0
Teach Yourself Borland C++ 5.0
Database Developers Guide BC++ 5.0

Ring!
Ring!
Ring!
485:1050:550:495:550:-

U Frontpage 97

1680:-

Microsoft plattformar
Windows 95, Windows NT 4.0

Ring!

Microsoft Office 97
Office97

Ring!

,Java
O Visual Café

Mer Borland
iII IntraBuilder
U
U
U
U
U
O
U

U Visual Café Professional
U Teach Yourself Java in 21 Days
t1 Java Unleashed

IntraBuilder Professional
IntraBuilder ClienVServer
InterBase Server 4.2, 4 anv Win95
InterBase Server 4.2, 5 anv NT
InterBase Server 4.0-> 4.2, 5 anv NT
InterBase 4.0 för 5 anv NLM
Turbo Assembler & Debugger 5.0

ActiveX/OCX:er, VBX:er m m
i
l Visual Developers Suite
U
U
U
O
O
O

Microsoft Visual Studio97
U
O

U
U
U

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

R
U
U
O
U
O
O
O
U
O
U
L1

Visual Studio 97 Professional
Visual Studio 97 Professional uppg.
Visual Studio 97 Professional MLP
Visual Studio 97 Enterprise
Visual Studio 97 Enterprise uppg.
Visual Studio 97 Enterprise MLP
Visual Basic 5.0 Standard
Visual Basic 5.0 Professional
Visual Basic 5.0 Professional uppg.
Visual Basic 5.0 Professional MLP
Visual Basic 5.0 Enterprise
Visual Basic 5.0 Enterprise uppg.
Visual Basic 5.0 Enterprise MLP
Visual C++ 5.0 Standard
Visual C++ 5.0 Professional
Visual C++ 5.0 Professional uppg.
Visual C++ 5.0 Enterprise
Visual C++ 5.0 Enterprise uppg.
Visual J++ 1.1 Professional
Visual Interdev 97
Visual Interdev 97 uppg. .
Visual Interdev 97 MLP
Visual SourceSafe 5.0
Visual SourceSafe 5.0 uppg.
Visual SourceSafe 5.0 MLP
MSDN Standard
MSDN Standard ?L Prenum..
MSDN Professional
MSDN Enterprise
MSDN Universal
MSDN Universal uppg.

O
O
O
U
O

J
U
R
U
O
Cl

First Impression, Visual Writer, Visuai Sr
Formula One och WebViewer
WinRT Win95
WinRTNT
WinRT Win95lNT
WinRT OCX Win95
WinRTOCX NT
WinRT OCX Win9MNT
Crescent PDQCornm OCX
Crescent PowerPak Pro OCX
Crescent QuickPak Pro OCX
Crescent QuickPak Scientific OCX
Crystal Reports Pro
ProEssentials
DynaZip Data Compression Combo
Lead Tools OCX Professional
Graphic Server 4.5
ChartFWReport FX 32
High Edit (D 1.O & 2.0)

Fler verktyg
O

ForeHelp 2.1 1 Win

9 ForeHelp 2.96 Win95
O
O
U
O
O

O
O
O
O

i7
O

WISE Installation 5.0
WISE SmartPATCH Add-In
Softlce for Windows NT
Softlce for Windows 95
Softlce Win32 Duo Pack
UoundsChecker 4.2 Stand Win95
BoundsChecker 4.2 Standard NT
BoundsChecker 4.2 Win95 & NT
BoundsChecker 4.2 Prof. Win95
BoundsChecker 4.2 Professional NT
BoundsChecker 4.2 Prof. Win95 & NT

19750:15750:-

Jag beställer förkryssade produkter ovan.
Företaglorganisation

Namn.

Adress

Postadress

Ev godsmarkning

Ev beställningsnr

Telefon

Fax

-

-.

E-post
-Alla priser exkl moms. Frakt tillkonlmer. Priser och erbjudanden ovan galler fram till den 31 maj 1997 med
reservation för ändringar i leverantörspriser och valutakurser.
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