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Detta händer år 2001!
DATABITEN 20 år
Ja, det är faktiskt sant. DATABITEN startade i maj
1981 och vi kommer naturligtvis fira 20-årsjubileet
under året. Håll utkik!

2GHz
Under 2001 kommer vi att jobba med processorer
med klockfrekvenser i intervallet 1.5 – 2 GHz! Med
Pentium 4 kommer faktiskt många Windowsinstruktioner att köras med dubbla klockfrekvensen,
dvs 3 – 4 GHz. Mer siffror - en Pentium 4 innehåller hela 42 miljoner transistorer (den första ICkretsen jag labbade med kring 1970 hade ett
hundratal transistor, vilket imponerade på mig då).
På gång är också en ny generation av 64 bitarsprocessorer följt av en ny generation av 64-bitars
utvecklingsverktyg. Microsoft och Borland testar
redan sina kompilatorer.

Inprise blir Borland
Äntligen – nu får vi även officiellt kalla "Inprise"
vid dess rätta namn – "Borland".År 2001 återtar
nämligen Inprise sitt ursprungliga namn, Borland.
För oss som följt Borland sedan starten 1983, har
namnet "Borland" alltid haft en speciell klang, ett
namn som vi har förknippat med en serie nydanande utvecklingsverktyg som Turbo Pascal,
Delphi, C++ Builder och JBuilder.

Kylix
Under första halvan av 2001 kan vi räkna med
Borlands debut för Kylix, dvs Delphi och C++
Builder för Linux. Första steget blir Delphi-versionen, ungefär motsvarande Delphi 5 Pro. Några
viktiga nyheter är redan kända:
Kylix komponenter baseras på CLX ("klicks"), det
nya plattformsoberoende komponentbiblioteket.
Databashanteringen grundas på dbExpress istället
för BDE. Med dbExpress behöver man inte installera tunga, komplexa databasmotorer i stil med
BDE och ADO. Det räcker med databasens klientprogramvara tillsammans med en enkel dbExpressdrivrutin. Med CLX och dbExpress utlovas vi också
plattformsoberoende – när nya Windowsversioner
av Delphi/C++ Builder släpps, kommer de att ha
stöd för såväl CLX som dbExpress.

Linux
På Linux-fronten krigar man om vem som ska
regera över bildskärmarna ("skrivbordet"). Det
finns två populära alternativ, GNOME och KDE.
Borland har nu anslutet sig till GNOME Foundation Advisory Board som bildades i augusti.
GNOME stöds av IBM, Hewlett-Packard, RedHat,

Sun, Helix Code,
m fl och försöker
etablera en modern
och öppen standard
för Linux.
I november
tillkännagav så
konkurrerenten KDE, bildande av KDE League
med syftet att stärka KDE. Även här deltar Borland
tillsammans med företag som IBM, Corel, Compaq,
Caldera, SuSE, Mandrake, TurboLinux, HewlettPackard, TrollTech, Fujitsu-Siemens, KDE.com,
m fl. Flera tunga aktörer stödjer således båda KDE
och GNOME, varför vi inte kan räkna med en snar
segrare - om någonsin. Kylix kommer att fungera
med båda.

.Net
Microsoft kommer under 2001 släppa sin nya
generation utvecklingsverktyg med inriktning på
Internet, den s k .Net-strategin ("dot net"). Vi kan
se fram mot nya versioner av Visual Basic, Visual
C++ och nya C-inpspirerade språket C# ("Csharp"). Första betaversionen släpptes i december,
så slutversionerna lär nog dröja in mot andra halvan
av 2001.

PC Magazine Editor's Choice
I Programmeraren för september 2000, presenterade
vi VMware, den virtuella maskinen som gör att
man kan köra olika plattformar (DOS, Windows
95,98,Me,NT, 2000, olika Linux-distributioner,
m fl) som applikationer under NT/2000 alternativt
Linux.
Intresset för VMware har varit stort och allt fler
upptäcker vilken fantastisk produkt detta är.
Användningsområdena är otaliga, från testinstallationer av olika plattformar, testkörning av
applikationer, support, mm. PC Magazine gav
därför nyligen VMware en Editor's Choice.

Olympiaden i Peking
Vid den internationella ProgrammeringsOlympiaden för gymnasieungdom lyckades de svenska
deltagarna placera sig mycket bra. Toivo
Henningsson, Lund, knep en guldmedalj, Gustav
Lindström, Lund, silver och Erik Sandberg,
Västerås, brons. Grattis! DATABITEN sponsrade
det svenska deltagandet.
Till sist tillönskas alla kunder och läsare

God Jul och
Gott Nytt År!
/Lars Gustafsson
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Lär dig Delphi 5 i vinter!

Grundkurs
Databasutveckling &
Avancerad Programmering!
Här ger vi en kort presentation av innehållet i
vinterns Delphi 5-anpassade kurser. Mycket i kurserna är också tillämpbart om du arbetar med äldre
versioner av Delphi. Senaste utförliga kursplaner,
kursvillkor och rabatterhittar du under
"Utbildning" på www.databiten.se.

Grundkurs

Vi anordnar även kurser "på-plats", som kan
skräddarsys för just din organisation.
I våra priser ingår kursdokumentation på svenska,
som också lämpar sig för självstudier efter kursen,
kursdiskett samt lunch och fika. Kurserna varvar
genomgångar med praktiska övningsuppgifter och
frågestunder. En (1) dator per kursdeltagare.
Kursplatsen är Stockholm.

Delphi 5 Grundkurs
Nya Delphi 5-anpassade
grundkursen riktar sig till
dig som har programmeringsvana och bekantskap med Windowsmiljön.
Målsättningen med kursen
är att Du skall lära dig
grunderna och nyheterna i
Object Pascal, bli förtrogen med Delphi 5:s
utvecklingsmiljö, överblicka strukturen hos ett
Delphi-projekt och skaffa dig praktisk erfarenhet av
den grafiska programmeringsmiljön (IDE), editorn,
kompilatorn, debuggern, Windowsprogrammering
inkl utveckling med ramar (frames),
grafikprogrammering och printerhantering, enkel
databasprogrammering samt översikt över
komponentbiblioteken Visual Component Library 5
och Visual Plus 5. Om du är väl förtrogen med
Pascal kan Du hoppa över dag 1.
Kursmaterial
'Delphi 5 Grundkurs' inkl övningsuppgifter.
Omfattande kursmaterial (ca 275 sidor), helt på
svenska.

Kurs
Från Delphi till Kylix på 2 dagar
Delphi 5 Grundkurs 4 dagar (dag 1 - 4)
Delphi
Grundkurs
3 dagar
(dag bokar
2 - 4)
Vi
ger5 5%
rabatt
om du
en kurs
Delphi 5 Avancerad Programmering 4 dagar
minst
månad före 4kursstart
och 7%
Delphi 51Databasutveckling
dagar
Delphi
5
Databas
Påbyggnad
3
dagar
om du samtidigt tecknar dig för två
Delphi 5 Grundkurs 4 dagar (dag 1 - 4)
kurser!
Delphi 5 Grundkurs 3 dagar (dag 2 - 4)
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Staffan Wictorin har mångårig erfarenhet av
utveckling av applikationer och kursmaterial i C,
Pascal och Delphi. Aktiv i utvecklingen av
systemprogramvara till Jet80-datorn. Staffan har
tagit fram och underhåller ett välkänt adminstrationsprogram för tandläkarmottagningar.
Utbildad gymnasielärare med mångårig lärarerfarenhet. Tidigare kursledare åt bl a Ericsson
Radio och LärData. Huvudförfattare till dokumentationer och programexempel för Delphi 5
Grundkurs.

Avancerad, Databas, Kylix

Lars Gustafsson har tjugo års erfarenhet av
utveckling av toolboxar i Pascal, Modula-2, C och
Delphi, bl a MultiGraphics, Pascal Plus och Visual
Plus till Delphi och C++ Builder.
Utbildad gymnasielärare med mångårig lärarerfarenhet. Talare vid Borland Developers
Conference i USA. Författare av Visual Plushandböckerna till Turbo Pascal, Borland Pascal,
Delphi och C++ Builder. Författare av kursdokumentation och programexempel till Delphi
Avancerad Programmering, Delphi Databasutveckling och Från Delphi till Kylix
Lars är också huvudansvarig för DATABITENS
Delphi Support- och kursprogram.

Kursnr Vecka
DBU1120
DBU1050
5
DBU1060
5
DBU1100
6
DBU1090
10
DBU1091
10
DBU1050
11
DBU1060
11

Datum
ej fastställt
30 jan - 2 feb
31 jan - 2 feb
5 - 8 februari
6 - 9 mars
7 – 9 mars
13 - 16 mars
14 - 16 mars

Pris
8700:13200:10600:13900:13900:11200:13200:10600:-
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fördelarna med att bygga distribuerade, skiktade
databaslösningar med användning av MIDAS 3.
att konfigurera och hantera olika kommunikationsprotokoll mellan tunna klienter och
applikationsserver - DCOM, TCP/IP, HTTP,
MTS och CORBA,
att fördela belastning mellan applikationsservers,
att hantera nästlade tabeller, felförlikning samt
att föra över databasrestriktioner från
applikationsserver till klienter,
att använda ClientDataSet för att hantera
frikopplade tabeller (briefcase model).

Delphi 5 Databasutveckling
Kursen riktar sig till dig
som har grundkursens
kompetens och vill gå vidare
med inriktningen
databasprogrammering
med Delphi 5.
Målsättningen med kursen är
att Du skall kunna skriva
strukturerade, snabba och
säkra databasapplikationer
med Delphi 5, med en god
överblick över tillgängliga verktyg, komponenter,
databasmodeller och filformat.

Dag 1
Kursen gör dig förtrogen med grundläggande
begrepp vid databasprogrammering och lär dig
bygga databasapplikationer med användning av
Delphis komponentbibliotek, samt att arbeta med
såväl PC-databaser (Paradox, dBASE, Access) som
SQL-databaser (InterBase 6, m fl) i enanvändar- och
fleranvändarmiljöer. Du lär dig att koppla till
databaser via Delphis BDE-baserade komponenter
(TTable, etc.), indexera, söka i och filtrera tabeller,
skapa master-detalj-relationer, hantera cachade data,
lookup-fält, mm. Du lär dig presentera data med
olika databaskontroller.

Dag 2-4 ( = Databas Påbyggnad)
Du lär dig
att använda grundläggande SQL-kommandon
och Delphis SQL-komponenter (TQuery,
TStoredProc, etc.) och möjligheterna hos klientserverbaserade databaser.
att skapa och använda stored procedures och
triggers,
att lagra i och hämta data (bl a JPEG-bilder och
RTF-dokument ) från BLOB-fält
att hantera inloggning och databasinställningar
(TDatabase, TSession)
att använda Delphi 5:s nya direktkoppling mot
Microsofts ADO (ADO Express) samt direkt
mot InterBase via InterBase 6 Express-komponenterna,
att hantera cachning av data med ADO och
spara data på XML-format,
att använda Delphis 5:s nya Datamodule
Designer för visuell design och dokumentation
av databasrelationer,
att utnyttja hjälpvertyg som SQL Explorer,
Database Desktop, SQL Builder och SQL
Monitor,
Nästa tema är den moderna tekniken att bygga
flerskiktade, distribuerade databaser med
applikationsservrar och tunna klientapplikationer.
Du lär dig
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Vi avslutar kursen med att fördjupa oss i
webbbaserad publicering av databaser, där tunna
Delphi-klienter är utbytta mot vanliga webbläsare
som Internet Explorer och Netscape.
Du lär dig
webbpublicering med aktiva formulär,
alternativt med dynamisk HTML och XML.
att snabbt designa HTML-sidor med databasformulär, datamatriser, frågeformulär mm, med
användning av Delphi 5:s nya Internet Expresskomponenter,
att konfigurera webbservers
att skapa och debugga såväl CGI- som ISAPIbaserade webbserverapplikationer

Lärare
Lars Gustafsson

Kursmaterial
'Delphi 5 Databasutveckling' inkl övningsuppg.
Gediget kursmaterial (ca 400 sidor) helt på svenska

Delphi 5 Avancerad Programmering
Den avancerade kursen
riktar sig till dig som har
grundkursens kompetens
och vill gå vidare med
avancerad Delphi &
Windowsprogrammering.
Kursen omfattar 4 dagar.
•

Du lär dig att använda
nyheterna i Delphi 5:s
IDE, projekthantering
med projektgrupper, utvecklingsmiljö inkl
objektinspektor, lagring av projektinställningar
och debugger, inkl fjärrdebugging i nätverk.
Vi tittar på nyheterna i Delphi 5:s programmeringsspråk och komponentbibliotek, inkl metod-

Vi ger 5% rabatt om du bokar en
kurs minst 1 månad före kursstart
och 7% om du samtidigt tecknar
dig för två kurser!
tel 026-256493 fax 026-253641
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overloading, standardvärden på parametrar,
dynamiska arrayer, ankring, dockning, actions,
design av sammansatta komponenter med
Delphis nya ramar (frames), mm. Vi visar hur
man internationaliserar applikationer med
Delphi 5:s Translation Suite.
Du fördjupar du dina kunskaper i Delphi - och
Windowsprogrammering med visuella
formulärarv, DFM- och resurshantering, övervakning av meddelandetrafiken med egen
meddelandehantering.
Du lär dig att använda, skapa och debugga
DLL:er.
Du lär dig bygga trådade applikationer med
kritiska sektioner och Delphis trådklasser.
Vi bygger och testar egna komponenter (enkla
och sammansatta) och komponentpaket samt
komponentmallar.
Du lär dig fördelarna med den nya
objektorienterade modellen som separerar
gränssnitt (interface) från implementering.
Du lär dig att konfigurera och använda COM
och DCOM samt bygga Automations-servrar
och klienter lokalt och i nätverk, inkl koppling
mot MS Office via nya Servers-komponenter.
Du lär dig använda och skapa ActiveXkontroller och använda MTS (Microsoft
Transaction Server)/COM+ för att installera och
övervaka COM-objekt lokalt och i nätverk.
Vi går igenom Delphi 5:s Internet-komponenter
och bygger servrar och klienter som
kommunicerar via TCP/IP sockets över nätet.
Vi skapar och administrerar NT Service-rutiner
(tjänster).
Du lär dig grunderna för att bygga flerskiktade
databaslösningar med "tunna" klienter med
användning av MIDAS 3 inkl.
webbserverbaserad databaspublicering med nya
Internet Express.
Lärare
Lars Gustafsson

Kursmaterial
"Delphi 5 Avancerad Programmering" inkl övningsuppgifter. Gediget kursmaterial (ca 490 sidor), helt
på svenska.

Från Delphi till Kylix på 2 dagar
Kursen riktar sig till dig som behärskar Delphi för
Windows och snabbt vill komma igång med Delphiutveckling för Linux. Kursen omfattar 2 dagar.
Utförlig kursplan presenteras senare.
Vi berör val av Linux-version, installation,
användaskal som KDE och GNOME, installation av
Kylix, utveckling med Kylix, det portabla
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komponentbiblioteket CLX jämfört med VCL, QTgrafik, databasutveckling nya DBExpress, samt
ClientDataSet, utveckling av applikationer som är
portabla mellan Windows och Linux, fallgropar vid
konvertering, m m
Lärare
Lars Gustafsson

Sex succéår i rad!
DATABITENS Delphi-utbildning startade vintern 1996
och vi är idag helt dominerande då detgäller Delphiutbildningar. Vi har sedan starten utbildat över 800
programutvecklare från hela landet. Bland våra kunder
på de öppna kurserna märks utvecklare från
Aaro Finanssystem, ABB Industrial System, ABB
Service, ABB Substations, AB Sandvik Coromant, AMF
Pension, Arbetarskyddstyrelsen, Arbetslivsinstitutet,
AstraZenica, AutoDiagnos, Avitec AB, Banverket Data,
Berifors AB, Bofors AB, Bofors Underwater Systems,
Bravida, CAG Diator, CAP Gemini, Carat, Celcius
Information System, Celcius Tech, CMA Microdialysis,
Combra IndustriTeknik AB, Domstolsverket, Eltex of
Sweden AB, Enator, Enea Data AB, Enea Redina AB,
Ericsson Components AB, Ericsson Hewlett-Packard
Telecom AB, Ericsson Microelectronics, Ericsson
Microwave Systems AB, Ericsson Mobile
Communication, Ericsson Radio, Ericsson Radio
Systems, Ernst & Young, Extrico Data AB, Europolitan,
FOA, FRA, Front Capital Systems, Frontec, Försvarets
Materielverk, Försäkringskassan Stockholm, GEL Data
AB, Getinge AB, GFK Sverige AB, GoldPen Computing
AB, Gullfiber AB, Högskolan i Gävle, ID Kort, IMS,
IndustriMatematik, JP Bank, Kalmar Industries Sverige
AB, Kemira Kemi, Kreditfakta, Lorentzon & Wettre, LS
Elektronik, AB Ludvig Svensson, Mandator, Mecel AB,
Medidoc, Metria Lantmäteriet, AB Metric
Interconveyor, Mitel Semiconductor, Nacka kommun,
Norsetedts Juridik, OpenInfo, Pharmacia & Upjohn,
SAAB Automobile AB, SAAB Bofors Dynamics, Scandia
Consult, Securitas Larm, Sema Group InfoData, Sifo,
SIFU, Skogforsk, SL Data, SMM Sweden AB, Sonnor
AB, Sony Sweden, Spectra Precision AB, Statens
Geotekniska institut, Stockholms Universitet, Strålfors
Svenska AB, Sundsvalls Sjukhus, Svalöf Weibull AB,
Svensk FastighetsData, Svensk Kraftmäkling, Sveriges
Försäkringsförbund, Sveriges Provnings- o
Forskningsinstitut, Sveriges Radio, SSAB, System 3R
International, Teamster AB,Telia Data, Telia
Nättjänster, Telia Promotor AB, Telia Validation AB,
Tetra Pak,, Vattenfall, Uppsala Universitet, Victor
Hasselblad, WM-Data, WM-Data eSolutions, WM-Data
Försvarsdata, WM-Data Public Partner, Volvo AB,
Volvo Teknisk Utveckling AB, Vägverket, Örebro
Lantmän, m fl.
Vi har anordnat företagsinterna kurser åt bl a
Ericsson Telecom, Frontec, IndustriMatematik,
OpenInfo, Sandvik Coromant, Securitas Larm, Telia,
WM-Data Ellips, Kungliga Tekniska Högskolan,
Högskolan i Örebro, Gymnasieskolorna i Falköping
med omnejd, Baldersskolan i Skellefteå, m fl.
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Komponenter och verktyg
till Delphi och C++ Builder
Här presenterar vi ett axplock ur det rika utbudet av komponentbibliotek och verktyg
till Delphi och C++ Builder. Du hittar fler toolboxar, ytterligare information och
testversioner via www.databiten.se.

ImageLib Combo
ImageLib Corporate Suite 5
Delphi 5
C++ Builder 5
Två mycket professionella 32bitars VCL-baserat (+ DLL)
komponentbibliotek för snabb
bildhantering, multimedia och
databaslagring av
bilder/multimedia.
Vår beskrivning nedan avser
ImageLib Corporate Suite.
ImageLib Combo saknar en del
bildformat och bildbehandlingsrutiner.
1,2,8,16,24-bitars bilder
bildformat: JPEG, PNG,
GIF*, TIFF, PCX, BMP, ICO,
WMF, CMS, SCM, IMG,
DXF, TGA, Kodak Photo-CD
och EPS
TIFF CCITT TIFF 3,
CCITT TIFF 4,
CCITT TIFF Pack Bits
TIFF LZW
läser/skriver MULTIPAGE
TIFF
läser/skriver progressiv JPEG,
PNG samt animerade och
transparenta GIF:ar
GEO TIFF-stöd för GIS- och
kartbilder
lägg på bildannoteringar som
framhävningar, "notisar", etiketter, bilder, anteckningar,
polygoner, cirklar och
rektanglar
automatisk färgreducering/tillägg
ändra ljusstyrka och kontrast,
inkl automatisk kontrasthantering
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gråskaleomvandlingar
manuell och automatisk
gammakorrigering
beskärning, skalenlig töjning,
zoomning, rullning och panorering
invertering, spegling, gradvis
rotering
blödning, utsmetning,
ökad/minskad färgmättnad,
schackbrädseffekt, kantdetektering, m m.
mosaik, rörelse, skärpning,
diffusfilter, m m.
automatisk kantborttagning
lägg till kanter som rektanglar,
kvadrater, cirklar, stjärnor,
mm.
kantuttoning i valfri färg
gråade ytor
halvtoner: cirklar - ellipser kvadrater - diamant - linje kors
generering och visning av
miniatyrer

bildväxlingseffekter
gummibandsteknik för
selektering
färdiga verktygspaneler för
snabb applikationsutveckling
mycket snabb TWAINhantering för scanning av
enstaka sidor eller flera sidor
samt stöd för digitalkameror
med TWAIN-stöd.
OCR-stöd via "TextBridge"
7 Scale-to-Grey-alternativ för
att förbättra scannad text
stöd för multimediaformat
som AVI, MOV, RMI, MID
och WAV inkl BLOB-stöd.
Lagra videoklipp och ljudupptagningar direkt i databasfält.
ikonpresentation (listbox/
kombibox) av BLOB:ar.
* För att aktivera stödet för GIFbilder krävs egentligen en licens
från UniSys. UniSys saknar dock
patent för GIF i Sverige.
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teeChart Pro 5
Delphi 1,2,3,4,5
C++ Builder 1,3,4,5
teeChart Pro 5 från Steema är
senaste versionen av de populära
diagramkomponenter som
medföljer Delphi Pro, C/S samt
C++ Builder Pro och Enterprise.
teeChart Pro är helt VCL-baserat,
varför inga extra ActiveX:er eller
DLL:er behöver installeras.
Här är några tillägg i teeChart Pro,
jämfört med Standardversionen:
diagram för såväl Windowssom webb-applikationer
2D-diagram, TeeChart 3Dmod och OpenGL 3D
26 typer av serier för 2D och
3D med möjlighet att kombinera olika typer i samma
diagram
16 statistiska funktioner, bl a
glidande medelvärde, kurvanpassning och trender.

direkt koppling till TTable,
TQuery och andra datasetkomponenter.
obegränsat antal egendefinierade axlar
diagram-canvas för att rita
egen grafik i diagram
diagrameditor och seriegalleri
tilgängliga under såväl design
som exekvering
diagramstöd i QuickReport

dialog för förhandsgranskning
av utskrifter och omfattande
skrivarinställningar
animerad zoomning och
bläddring
export till bitmappar, metafiler
och JPEG
omfattande demoapplikationer, hjälp och guider

ReportBuilder 5.5
Delphi 4- och 5-toolbox från Digital Metaphors för avancerad, lättanvänd, flexibel och
bekymmersfri rapporthantering
Rapporter kan lagras utanför
applikationens EXE-fil, så att man
slipper att omkompilera sin
applikationen vid varje modifiering av en rapport eller vid
tillägg av nya rapporter. Stöd för
alla typer av datakällor, inkl
Delphis BDE, ADO och TDataSetbaserade komponenter.
I Pro- och Enterprise-versionerna
ingår Report Designer som gör att
dina slutanvändare kan modifiera
och skapa egna rapporter (kan fritt
bifogas applikationer).
ReportBuilder-komponenter och
designer är fullständigt integrerade
med Delphi och dess objektinspektor. ReportBuilder har fått många
utmärkelser i tester och
användarundersökningar.
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Utförlig dokumentation, inkl
nybörjarkurs. Över 70
demorapporter

ReportBuilder Standard
• Med Report Wizard kan du
skapa standardrapporter med några
musklickningar. Report Treefönstret ger en outlinebild över alla
rapportobjekt. Från Data Treefönstret kan du dra och släppa fält i
rapporten så att rubriker och
rapportfält läggs ut automatiskt.

• Med Visual Report Designer
har du en fullfjädrad Office97liknande miljö för rapportdesign
med dockningsbara toolbars och
toolwindows för att skräddarsy
rapportdesignmiljön.Växla mellan
designläge och förhandsgranskning
av rapport. Kontroller kan placeras
med en noggranhet av ned till
1/1000 mm.
• Färdigt stöd för 11 språk, inkl
svenska, med översatta strängar
och meddelanden
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ReportBuilder
Professional
Allt i ReportBuilder Standard plus

• Rapportdefinitioner kan sparas
i databasfält eller filer – du kan
utveckla och distribuera nya
rapporter utan omkompilering.
• Stöd för såväl BDE som BDEoberoende datakällor (via
TDataSet). Data kan också hämtas
från textfiler, objekt, arrayer, etc.
Om inte detta räcker kan du skapa
egna dataåtkomstrutiner för att
basera rapporter på andra
datakällor med speciella format.
• Stort antal rapportlayoutkomponeter:
Text, Line, Shape, bilder med stöd
för BMP, WMF, JPEG och GIF,
Rich Text, textmemon, TeeChartdiagram, streckkoder,

regionskomponenter, subrapporter,
mm
• Rapporter kan förhandsgranskas, skickas till skrivare med
komplett kontroll över
inställningar, till arkivfiler för att
skrivas ut senare, till ASCII textfiler och formaterade textfiler.
Med hjälp av
tredjepartskomponenten
TExtraDevices (ingår inte) kan
rapporter även skapas på RTF-,
HTML-, PDF-, Excel-, m fl
format.

• Report Designer, som är en
licensfri rapportdesigner med vars
hjälp även dina kunder kan designa
rapporter.
• Report Explorer, som låter
slutanvändare överblicka och
hantera rapporter och data via ett
Windows Utforskare-liknande
gränssnitt och rapporter kan lagras
i databaser
• Korstabuleringskomponent
som visar beräknade värden i
flerdimensionella matriser. Tre
typer av dimensioner – kolumner,
rader och värden. CrossTab
Wizard ingår.
• Data Access Environment
(DADE) som gör att du och och
dina kunder visuellt kan designa
och testa SQL-frågor. Med Query
Wizard skapas nya SQL-frågor
med några musklickningar Med
Query Designer bygger man och
modifierar mer komplexa SQLfrågor
• Skapa master-detalj och
lookup-relationer visuellt med draoch-släpp teknik.
• Data Dictionary-komponent
som ersätter obegripliga tabell- och
fältnamn med egna begripliga
alias.

ReportBuilder
Enterprise
Allt i ReportBuilder Professional
plus
Report Application Pascal
(RAP) - en run-time miljö som gör
det möjligt att lagra hela
rapportdefinitioner inkl. data,
beräkningar och layout utanför
applikationens exefil. Med RAP
kan utvecklare och slutanvändare
själva koda beräkningar och
händelserutiner utan hjälp av
Delphi. RAP kan utvidgas med
egna inbyggda funktioner och
objekt
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Databaskomponenter för kräsna

InfoPower2000
Woll2Woll har specialiserat sig på nya och förbättrade databaskontroller till Delphi och C++ Builder.
Du hittar dem i InfoPower 2000. Behöver du än mer generella kontroller införskaffar du 1st Class 2000
från samma tillverkare.

InfoPower 2000
Delphi 4,5

InfoPower 2000
Professional
Delphi 4,5, C++ Builder 4,5
InfoPowers databaskomponenter
gör det möjligt att utnyttja finesser
som QBE, filter och inkrementell
sökning i Delphi- och C++
Builder-applikationer. Här är
innehållet i korthet:
• Kompatibel med alla dataåtkomstkomponenter som baseras
på TDataSet, såsom BDE, ADO,
InterBase Express och MIDAS.
• Alternativa, förbättrade TTable
och TQuery-komponenter
• TQBE-komponent som gör att
du kan använda Paradox "queryby-example"-teknik
• Inkrementell sökningskomponent
• Sorteringskomponent
• Skräddarsydda kombidialoger
• Förbättrad gridkontroll, med
större urval av kontroller i celler
(bl a memo, kryssrutor, bilder,

m m), med förbättrad
positionsangivelse (proportionell
bläddring), stöd för att integrera
kontroller från 1st Class, m m.
• Förbättrad editeringskontroll
• Avancerade lookup-kombirutor
• Avancerad RichEdit-kontroll
med stöd för formatering, utskrift,
lagring i databas, rättstavning och
grammatikkontroll (kräver MS
Word)
• Lookup-combodialoger
• DataInspektionskontroll
hierarkiskt uppbyggd i stil med
objektinspektorn

• Stöd för att skapa eleganta
formulär vars bakgrund ser ut som
kopior av exv blanketter, checkar,
etc.
• Inbyggd filterdialog där användaren själv kan välja filtrering av
tabeller.
• Utrymmesbesparande och
autoexpanderande memokontroll
• Packning av Paradox- och
dBASE-tabeller.
• Komponent för internationalisering av texter, m m.
InfoPower 2000 finns i två
versioner:
InfoPower 2000 Standard till
Delphi 4 och 5.
InfoPower 2000 Professional
Samma innehåll som ovan samt
källkod till alla komponenter. Proversionen fungerar också med C++
Builder 4 och 5.
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TurboPower Delphi och C++ Builder-specialisten
TurboPower har sedan 1986 kompletterat Borlands utvecklingsverktyg med en växande skara av
tillbehörsprodukter. Här presenterar vi delar av TurboPowers komponentbibliotek och verktyg till
Delphi och C++ Builder. Du hittar fler toolboxar, ytterligare information och testversioner via
www.databiten.se.

FlashFiler 2
Async Professional 3
Abbrevia 2
VCL- och COM-komponenter som
hanterar PKZIP 2.0/Microsoft
CAB-kompatibel komprimering av
data. Stöd för:
seriell kommunikation under
Windows 3.1x, Windows
95,98,Me, NT och 2000.
packning och uppackning på
såväl standard PKWare ZIPsom Microsoft CAB-format
uppdelning av ZIP-filer på
flera disketter,
självuppackande filer,
långa filnamn,
fil- och arkivkommentarer,
lösenord,
ZIP-outlinekomponent som
gör det enkelt för användaren
att hantera ZIP-arkiv,
integritetstestning av ZIP-filer
packning/uppackning av
dataströmmar
Såväl rena VCL- som COMbaserade komponenter
Nya visuella kontroller i
Abbrevia 2 (ZipViewer och
CabViewer)
inga licenskostnader/royalties
dokumentation på 300 sidor.
m m.

Delphi 1,2,3,4,5
C++ Builder 1,3,4,5
16/32-bitarsversion asynkron
komponentbaserad toolbox från
TurboPower för
seriell kommunikation under
Windows 3.1x, Windows
95,98,Me, NT och 2000.
integrerat faxstöd (klass 1 och
2)
flertal filöverföringsprotokoll
(Zmodem, Y/Zmodem,
Kermit, CIS B+, ASCII)
terminalemuleringar (ANSI,
VT52, VT100), stöd för TAPI
(Telephone API)
igenkänning av hundratalet
modem, m m.
händelsestyrd arkitektur med
filöverföringar, faxning, etc i
bakgrunden.
Version 3 har stöd för SNPP
(skickar textmeddelanden via
Internet), FTP (filöverföring),
RAS-uppringning , fullt VT100 terminalstöd,
faxserverstöd samt automation
via script.
Det självklara valet vid all seriekommunikation med Delphi och
C++ Builder.

Async Pro 3 ActiveX
Ny ActiveX-version av Async Pro.
Kan användas med alla
utvecklingsverktyg som hanterar
ActiveX-kontroller.
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Delphi 3,4,5
C++ Builder 3,4,5
Ny version av av TurboPowers
databasmotor och nu med SQLstöd.
Med FlashFiler slipper du
installera BDE, ADO och andra
databasprogramvaror.
Stöd för mycket stora tabeller (upp
till terabyte - endast begränsat av
operativsystem och hårddisk) och
BLOB-fält (2GB). Enanvändare
eller fleranvändaråtkomst.
Version har SQL SELECTstöd inkl stöd för
parameteriserade frågor.
FlashFiler Server kan köras
separat (även som en
tjänst/service) eller integreras i
applikationens EXE-fil.
Transaktionsstöd inkl stöd för
multipla transaktioner.
Stöd för login och krypterade
tabeller. Alla meddelanden
mellan applikationer och
FlashFiler server är
krypterade.
Integreras med standard-VCLkomponenter för
datapresentation och
tredjepartstoolboxar som
Orpheus, InfoPower,
QuickReports, ReportBuilder
och Crystal Reports (ver 4.5 –
7).
Arbetar självständigt. utan
användning av BDE, vilket
gör att du kan tillverka helt fristående EXE-filer med
databasstöd
tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

FlashFiler Explorer för
adminstration och
skapa/modifiera
tabellstrukturer, etc.
Stöd för konvertering av
tabeller från textfiler,
postbaserade pascalfiler, BTree Filer och BDE-tabeller.

Ett kvalitetsalternativ till
Delphis/C++ Builders FastNetkomponenter.

Omfattande dokumentation (över
500 sidor).

Orpheus 3
Delphi 1,2,3,4,5
C++ Builder 1,3,4,5

Internet Professional
Delphi 3,4,5
C++ Builder 3,4,5
Internet Professional är en
komplett och väldokumenterad
toolbox för alla Internet-kommunikationsbehov. Här hittar du
komponenter för att
skapa, sända och läsa e-post,
koda och dekoda bifogade
filer (attachments)
läsa och posta meddelanden
till nyhetsgrupper
komplett MIME-stöd
HTTP-stöd
FTP-komponenter med stöd
för icke-blockerande
kommunikation
Tids- och serverkomponenter
för Daytime och SNTP
Echo, Discard, CharGen,
Finger, WhoIs
"lättviktiga" HTML-visare att
inkludera i applikationer
basklasser för inloggning,
datakonvertierng,
adressuppslag, m m.
generella
serversocketkomponenter och
llientsocket som klarar av
kommunikation med flera
servrar samtidigt
RAS-komponenter för full
kontroll av Windows
uppringda förbindelser
komponenter för pingning och
spårning
VT100-emulering för Telnet.

Toolbox med över hundra komponenter för att förbättra användargränssnittet i Delphi och C++
Builder-applikationer. Detta gör
Orpheus till den mest omfattande
Delphi/C++ Builder-toolboxen alla
kategorier. I Orpheus 3 hittar du
Inmatningskontroller med
validering av data, stöd för
internationalisering, maskning, m m.
Arrayeditorer med samma
inmatningsstöd och validering
som ovan för inmatning i listrutor.
Tabellkomponent som visar
och editerar data uppställda i
rader och kolumner. All typ av
editering möjlig (maskning,
numeriska kontroller, kryssrutor, kombirutor).
Rasterbilder och etiketter i
celler. Upp till 16000
kolumner och 2 miljarder
rader.
Texteditorer med radbrytning,
bokmärken, sök/ersätt, fler-

stegs ångerfunktion och 16
MB-kapacitet.
Granskare ("viewers") för att
bygga virtuella listboxar med
upp till två miljarder element.
Datakopplade listboxar
Flikade dialogrutor med stöd
för en- eller flerraders flikar
ovanför eller till höger om
dialogrutan.
datakopplad arrayeditor och
tabell, formaterade datakopplade och maskade fält
inkrementell sökning
förbättrad notebook kontroll
kalendrar, räknedosor, flervägs spinnkontroller
alarmkomponenter

Sleuth QA Suite 2
Delphi 2,3,4,5
C++ Builder 1,3,4,5
Visual C++ 6
Visual Basic 6
Sleuth QA Suite 2 från
TurboPower Software innehåller 5
viktiga verktyg för att förbättra
kvaliteten på dina Delphi-, C++
Builder- Visual C++ eller Visual
Basic-applikationer och rensa bort
dolda buggar. Exporterar rapporter
till XML, HTML och Excel.

Omfattande dokumentation (två
handböcker) och programexempel.
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Sleuth CodeWatch övervakar
dina applikationer under körning
och håller koll på minnes- och
resursanvändning och läckage
samt kontrollerar API-anrop
avseende fel och felaktiga parametrar. Fel pekas i ut i källkoden
och du presenteras med grafiska
översikter över minnesanvändning
etc.
Sleuth StopWatch är ett profileringsverktyg som gör att du kan
tidstudera dina applikationer, se
vilka delar (på rutinnivå) som
"äter" mest tid och med denna
kunskap optimera din kod. Ödsla
inte tid på att optimera oväsentliga
delar - låt Sleuth StopWatch peka
ut de kodavsnitt du bör lägga ner
tid på. Du kan klocka hela
applikationen eller de delar du vill
studera närmare. Sleuth Stopwatch
presenterar resultatet i tydliga
tabeller och diagram.
Sleuth LineProfiler – förfinar
profileringen ner till radnivå.
StopWatch ger dig snabbt en
global översikt, använd sedan
LineProfiler för att förfina
analysen.
Sleuth Coverage Analyst – pekar
ut de kodavsnitt som inte har
testats ordentligt
Sleuth ActionRecorder – spelar
in tangentbords- och
musaktiviteter så att du kan skapa
komplexa testkörningar som
exekveras utan manuell bevakning.
Scriptet kan redigeras på XMLformat. Genom att kombinera
informationen från Coverage
Analyst med ActionRecorder kan
du sätta upp en helt automatisk
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procedur som verkligen testar alla
aspekter av din applikation.
Observera att du behöver inte
modifiera din kod på något sätt för
att utnyttja Sleuth QA Suite-verktygen. Spara filerna, kompilera och
välj CodeWatch eller StopWatch
från Delphis/C++ Builders Toolsmeny - det är allt!.

SysTools 3
Delphi 1,2,3,4,5
C++ Builder 1,3,4,5
SysTools, från TurboPower,
innehåller över 800 systemrutiner
och klasser för Delphi och C++
Builder, bl a:
omfattande bibliotek med
stränghanteringsrutiner för
String/AnsiString, nullavslutade strängar och
WideString/UniCode
datum/ tidsrutiner,
containerklasser för listor,
balanserade träd, lexikon,
kollektioner, köer, virtuella
arrayer, bitmängder,
systemregister och INI-filsrutiner,
BCD-aritmetik,
snabb sortering
Regular Expressions för
komplexa sök och byt-utfunktioner
avancerad kontroll av
applikationer (starta andra

processer, mm)
nätverkshantering med
NT/2000 – skapa användre,
grupper, användarrättigheter
Skapa, hantera och skriv ut
streckkoder med Bar Code
Builder (stöd för UPC ver A
och E, EAN-13, EAN 8,
Interleaved 2 of 5, Codabar,
Code 11, 39, 93 o 128)
Win32 Shell accessrutiner
låter dig bygga in stöd för
Windows Shell-gränssnitt (du
kan t ex dra och släppa filer
från Windows Utforskare/
Explorer, använda operationer
på filer som radera, flytta, etc,
skapa Windows-länkar, avläsa
versionsinformation i filer,
skapa tray ikoner, mm)
Windowskontroller som
Explorer TreeView,
ExplorerListView, Explorer
ComboBox, Shell notification
mm.
CRC-kodning och kontroll av
data för att säkerställa dataintegritet (stöd för Adler32,
CRC16, CRC32,InternetSum,
Kermit16)
uttrycksevalutator för
matematiska uttryck.
Business Financial and
Statistical Library
Internet Data Conversion
Kit (koda, avkoda, lägg till
och extrahera mail attachments. Konverterar data
mellan olika MIME-format
som Raw, Qutoed-Printable,
UUEncode och Base64
SysTools 3 är en unik källa att ösa
ur och bör finnas hos varje Delphioch Builder-programmerare!
Dokumentation på mer än 1000
sidor.
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Prislistan gäller t om 31 januari 2001, där inget annat sägs.
För senaste prisuppgifter - ring eller besök www.databiten.se ("www" nedan).
På flera utvecklingsverktyg har vi speciella skolpriser – kontakta oss för mer info

JBuilder 4
Specialpriser gäller så länge lagret räcker, dock
längst till 30 december.
För Windows, Linux och Sun Solaris
! JBuilder 4 Foundation
525:CD,lärobok "Learning Java with JB",Companion
Tools, Referentia Learning)
! JBuilder 4 Pro (9250:-)
8975:! JBuilder 3.5 Pro -> 4 Pro (2390:-)
1750:! JBuilder 1,2,3 Pro-> 4 Pro (3825:-)
3690:! Borland Pro-produkt/annat utv.verktyg
för Java -> JBuilder 4 Pro (4295:-)
4195:Inkl. 3 manualer, utv.licens för JDataStore 4 samt CDskivor med JBuilder Companion Tools, Referentia,
Delphi 4 Standard, C++ Builder 4 Standard och
InterBase 6.0 multi-platform.
JBuilder 4 Enterprise (26950:-)
25950:JBuilder 3.5 Ent->4 Ent uppgr (12825:-)12495:JBuilder Pro, C/S, Ent 3 ->
JBuilder 4 Enterprise (19995:-)
16950:! Borland Ent-produkt/annat utv.verktyg
för Java -> JB 4 Ent.
19995:Inkl. 10 manualer, utv.licenser för JDataStore 4,
VisiBroker 4.1 och AppServer 4.1 samt CD-skivor med
JBuilder Companion Tools, Referentia, Delphi 4 Pro,
C++ Builder 4 Pro och InterBase 6.0 multi-platform.
!
!
!

!
!

JDataStore Server Deplyment License
(1 per CPU)
20700:JDataStore Per Seat Deployment License
1 per användare
975:-

Några JBuilder-böcker
!
!
!
!

Getting Started in JBuilder 4
JBuilder 3 Unleashed
Introd. to Java Programming w JBuilder 3
Rapid Application Dev. Using JBuilder 3

825:570:650:725:-

VMware 2.0 – den virtuella maskinen
!
!
!
!

VMware for Windows (elektronisk distr) 3290:VMware for Windows, inkl handbok,
3650:2 CD, förinst SuSE Linux 6.3 o TurboLinux 6
VMware for Linux (elektronisk distr)
3290:VMware for Linux, inkl handbok,
3650:2 CD, förinst SuSE Linux 6.3 o TurboLinux 6

Vinterns Delphi 5-kurser
! Delphi 5 Grundkurs,4 dagar,30 jan-2 feb 13200:! Delphi 5 Grundkurs 3 dagar,31 jan - 2 feb10600:! Delphi 5 Avancerad Progr 5 - 8 feb
13900:! Delphi 5 Databasutveckling 6 - 9 mars 13900:! Delphi 5 Grundkurs,4 dagar,13 - 16 mars13200:! Delphi 5 Grundkurs 3 dagar,14 - 16 mars10600:5% rabatt om du anmäler dig minst en månad före kursstart.
7% rabatt vid santidig bokning av två kurser. 10% vid samtidig
bokning av 3 kurser.
Plats: Stockholm. Övriga villkor - se www.databiten.se
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Delphi 5 med Visual Plus 5
Extra! Med Delphi 5 Pro och Enterprise får du just nu
dessutom Delphi 5 Companion Tools CD,
SuSE Linux 6.4 samt VMWare 30-dagars testversion,
inkl. 20% rabatt vid köp av VMWare samt Vyoufirst
Blue Pack 3000 – för bättre webbsäkerhet.
Visual Plus 5 = Delphi Plus 5-handböcker, VIP 5toolbox, teknisk Delphi-support under 90 dagar (max 5
fall), samt 90 dagars access till vår skyddade Delphi
Support-webb. Dessutom får du med JBuilder
Foundation 4, uppgradering till InterBase 5.6, InterBase
6.0, senaste InteBase Express-komponenter, Delphiuppdateringar, IDL2Pas för CORBA-utveckling samt
testversioner av flera Delphi-toolboxar.
!

!
!
!
!
!

Delphi 5 Standard & ViP 5 Mini
Plus-handböcker på PDF-format, exkl teknisk
support o Support-webb
1695:Delphi 5 Standard & ViP 5
2195:Delphi 5 Pro & ViP 5
7450:Delphi 5 Enterprise & ViP 5
22250:Delphi 5 Ent. & VIP 5, 1 extra anv.
17500:Visual Plus 5
1825:-

Jag har Visual Plus 4 tidigare*:
Visual Plus 4 -> Visual Plus 5
1200:D4 Pro VIP -> D5 Pro & ViP 5
3750:Delphi 4 Pro/Ent VIP -> (tills lagret slut)
D5 Enterprise & ViP 5 (17200:-)
12900:*Befintliga VIP 4 Plus-handböcker uppgraderas, övr
enligt ovan, dvs VIP 5-toolbox, 90-dagars teknisk
suppport (max 5 frågor) och Support-web. Om du
istället vill ha komplett nya Plushanböcker kan beställa
enligt nedan.
!
!
!
!

Jag har inte Visual Plus 4 tidigare eller önskar helt
nya Visual Plus 5-handböcker:
!
!
!

Visual Plus 1, 2, 3 -> Visual Plus 5
1475:Äldre Delphi (ej Stand) ->
D5 Pro & ViP 5
4150:Delphi Dev/Pro/C/S/Ent -> (tills lagret slut)
D5 Enterprise & ViP 5 (17500:-)
13200:-

Delphi 5 utan Visual Plus 5
!
!
!
!
!

Delphi 5 Standard
995:Delphi 5 Professional
6250:Äldre Delphi (ej Standard) -> D5 Pro 2950:Delphi 5 Enterprise
20950:Delphi Dev/Pro/C/S/Ent
16200:-> D5 Enterprise

Delphi Support2001
!

T o m 2001-12-31
3600:inkl 12 supportfall, Support2000-webb samt 5%
rabatt på ord. priser på kurser och tillbehör
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Några Delphi-böcker
!
!
!
!
!
!
!

Mastering Delphi 5
Delphi 5 Developers Guide
Delphi Developer's Guide to OpenGL
Delphi Graphics & Game Programming
Exposed
Advanced Delphi Dev. Guide to ADO
Teach Yourself Delphi 4 in 21 Days
Delphi 4 Unleashed

575:645:525:-

14200:-

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

18200:-

!

645:710:450:550:-

C++ Builder 5
!
!
!
!

C++ Builder 5 Standard
inkl "Learn C++ Builder in 5 Days"
C++ Builder 5 Professional
inkl Developers Guide
Uppgrad C++ Builder Pro ->
C++ Builder 5 Pro
Från annat C++-verktyg ->
C++ Builder 5 Pro

995:6490:2095:2550:-

Med C++ Builder 5 Professional får du även CD-skivor
innehållande C++ Builder 5 Enterprise Trial (60 dagar),
Delphi 4 Standard, JBuilder 3 Foundation, HotMetal
Pro samt C++ Builder 5 Companion Tools.
!
!
!

C++ Builder 5 Enterprise
Från Borland Enterprise-produkt->
C++ Builder 5 Enterprise
Från C++ Builder Pro ->
C++ Builder 5 Enterprise

20950:-

Med C++ Builder 5 Enterprise får du komplett dokumentation och CD-skivor med Delphi 5 Pro, JBuilder 3 Pro,
HotMetal Pro samt C++ Builder 5 Companion Tools.
! C++ Builder 5 Manual Set
470:-

!
!

inkl Developers Guide (endast för
C++ Builder Pro 5-kunder)
ADO Express till C++ Builder 5 Pro
TeamSource till C++ Builder 5 Pro

1825:1825:-

Några C++ Builder böcker
!
!
!
!

C++ Builder 5 Developers Guide
Borland C++ Builder 4 Unleashed
650:Teach Yourself Borland C++ Builder 4
in 24 Hours
295:Teach Yourself C++ Builder 3 In 21 Days 490:-

Delphi- och C++ Builder-tillbehör
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

ADO Express for Delphi (D5 Pro)
ADO Express for C++ Builder (C5 Pro)
TeamSource for Delphi (D5)
TeamSource for C++ Builder (C5)
MIDAS 3 Server Deployment License
Per server/obegränsat antal klienter
1st Class 2000 Standard (D3,4,5)

1825:1825:1825:1825:2750:-

1st Class 2000 Professional (D3,4,5)
3250:Abbrevia 2 (D1,2,3,4,5,C1,3,4,5)
2250:Abbrevia uppgr
www/ring!
Async Professional 3.0
3625:(D1,2,3,4,5 C1,3,4,5)
Uppgrad Async Professional
www/ring!
Async Professional 3 ActiveX
3625:Essentials, Vol. 1 (D1,2,3,4,5,C1,3,4,5) 1050:FlashFiler 2 (D3,4,5,C3,4,5)
4950:InfoPower2000 (D4,5)
2250:InfoPower2000 Pro (D4,5,C4,5)
3250:Uppgr till InfoPower 2000
www/ring!
ImageLib 5 Combo@theEdge (D5)
2350:ImageLib 5 Corp Suite (D5,C4)
6400:Internet Professional (D3,4,5,C3,4,5)
3625:MemorySleuth for Delphi (D2,3,4,5*)
1550:OnGuard (D1,2,3,4,5, C1,3,4,5)
2350:Orpheus 3.0 (D1,2,3,4,5,C1,3,4,5)
2975:Orpheus uppgrad.
www/ring!
QuickReport 3 Pro (D3,4,5,C3,4)
1175:ReportBuilder 5.5 (D3,4.5)
2850:ReportBuilder Pro 5.5 (D3,4,5)
5400:ReportBuilder Enterprise 5.5 (D3,4,5)
7975:Sleuth QA Suite 2 (D2,3,4,5,C3,4,5)
4200:SysTools 3 (D1,2,3,4,5,C1,3,4,5)
2725:SysTools 3 uppgr
www/ring!
TeeChart Pro 5 (D1,2,3,4,5,C1,3,4,5)
2390:TeeChart Pro 5 w source
(D1,2,3,4,5,C1,3,4,5)
3950:TeeTree (D1,2,3,4,C1,3,4,5)
1550:-

Bra SQL-bok
!

SQL: the Complete Reference

695:-

Fler verktyg
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Crystal Reports 8.0 Standard
1850:Crystal Reports 8.0 Professional
3850:Crystal Reports 8.0 Developer Ed
4790:Crystal Reports 8.0 uppgr
www/ring!
ForeHelp 5
4975:ForeHelp Premier 2001
8500:TeeChart Pro ActiveX
2390:WISE InstallMaker 8.0
2400:Wise InstallBuilder 8.0
4200:Wise InstallMaster 8.0
7900:Wise for Windows Installer Standard 3 4150:Wise for Windows Installer Prof 3
8200:WinDK 2.7 98/2000/NT 4
11450:WinDK Source Code
3200:WinRT 3.5 Win95/98/2000/NT 4
7900:WinRT uppgr.
www/ring!
WinRT-VB 3.0 Win95,98 o NT
2250:-

2250:-

Jag beställer de förkryssade produkterna ovan.
Företag/organisation ______________________________ Namn ____________________________________
Adress _________________________________________ Postadress ________________________________
Ev godsmärkning _________________________________ Ev beställningsnr ___________________________
Telefon_________________________________________ Fax ______________________________________
E-post _________________________________________ _________________________________________
Priser exkl moms och frakt. Vid fakturering tillkommer en kreditbevakningsavgift på 30 kr per order, Priser och
erbjudanden gäller fram till den 2001-01-31, om inget annat sägs och under förutsättning av oförändrade
leverantörspriser och valutakurser. Vi reserverar oss för skrivfel

DATABITEN
Box 115
811 22 Sandviken

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

