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Jubileumsspecial!
¬ Kylix 2 - BizSnap, DataSnap, WebSnap
¬ JBuilder 6 - nu även till Mac
¬ TurboPower till Delphi, Kylix o C++

¬ Vinterns Delphi 6-kurser - 10% rabatt
¬ Nostalgi
¬ Jubileumspriser

DATABITEN AB · Box 115 · 81122 Sandviken · tel 026-256493 · fax 026-253641 · mail@databiten.se

DATABITEN 20 år!
1981, i november mer bestämt, levererade
DATABITEN sitt första programpaket, ett
hjälpprogram till dåtidens "Pentium4", svenska
ABC80. Med inriktning på programutvecklare,
blev huvudprodukten grafikbiblioteket "Plotter"
för diagramgrafik på bildskärm, matrisskrivare
och pennplotters, tillsammans med en del andra
grafikbibliotek (3D-Plotter och 3D-Perspektiv)
och skolprogram (astronomi, kemi).
Programmen kördes på ABC80, ABC800, Facit
DTC och Metric 85. Programspråket var Basic i
olika varianter.

Programmanualer från tidigt 80-tal

Det är inte utan en viss stolthet som jag blickar tillbaka på dessa år, som har varit fyllda med hårt arbete,
utbildning, spännande nya teknologier, idéer, design, utveckling, problemlösning och möten med med många
människor i Sverige och världen. Kickar som behövs för att gå vidare, när vi nu inleder vårt 21:a verksamhetsår.

En gränslös nätvärld
De senaste åren har Internet steg-för-steg förändrat PC:ns funktion från ett rent personligt, isolerat verktyg, till
en nätdator. Det blir allt viktigare att bygga webbaserade lösningar och att kunna kommunicera mellan
plattformar. Kanske reducerar detta operativsystemens roll mer till applikationer bland andra applikationer.
Program som VMware låter dig idag köra Windows, Linux etc. just som applikationer.

Ny generation
Borlands senaste generation av utvecklingsverktyg har fokus på databaser och nätet. Delphi 6 och nya Kylix 2
med BizSnap (SOAP-baserade webbtjänster/klienter och XML), DataSnap (distribuerade flerskiktslösningar
för datahantering) och WebSnap för visuell design av serverbaserade webbapplikationer. Nya JBuilder 6, med
en utvecklingsmiljö som kan köras på fyra plattformar – Windows, Linux, Solaris och Mac OS,. Stöd för Java 2,
Standard Edition, Micro Edition, för inbäddade system som mobiltelefoner, handdatorer, tvättmaskiner, etc.,
Enterprise Edition för serverbaserade javatillämpningar, osv.
Microsoft ligger i startgroparna för sin nästa generation av .NET-baserade utvecklingsverktyg, med nya språk
som C#. Vi får snart tillfälle att återkomma till detta.

Utbilda dig!
För många i branschen har senaste året varit dystert, med personalneddragningar och vikande orderingång.
Att det skulle hända var inte oväntat, men styrkan i nedgången har kanske överraskat. Detsamma kan gälla en
uppgång. Det är därför livsfarligt att glömma bort att tekniken hela tiden går framåt och att det inte räcker med
att kopiera de lösningar som var inne för två år sedan. Att vila på lagrarna är säkraste sättet att missa nästa
uppsving, som helt säkert kommer och lika säkert kommer att se annorlunda ut. Ta istället chansen att att
vidareutbilda dig – lär dig de senaste teknologierna och kom tillbaka med nya
kunskaper och idéer.

Jubileumspriser och 10% kursrabatt
Vi firar vårt 20-års jubileum med nedsatta priser på flera produkter. Dessutom
ger vi 10% rabatt på alla kursbokningar som görs t o m 25 januari 2002. Du
kanske har tänkt gå kursen "Delphi 6 Webbpublicering" i mars. Om du bokar
senast 25 januari får du alltså 10% rabatt på ordinarie kurspris.
God Jul och Gott Nytt År!

/ Lars Gustafsson
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Lär dig
Delphi 6 i
vinter!
Här ger vi en kort presentation av innehållet i vinterns Delphi 6-kurser i Stockholm. Senaste utförliga
kursplaner, kursvillkor och rabatter hittar du under "Utbildning" på www.databiten.se.

Delphi 6 Grundkurs

Delphi 6 Avancerad Programmering

5 dagar
Nya Delphi 6-anpassade
grundkursen riktar sig till
dig som har programmeringsvana och bekantskap
med Windowsmiljön.

5 dagar
Den avancerade kursen
riktar sig till dig som har
grundkursens kompetens
och vill gå vidare med
avancerad Delphi-, Windows-, COM- och Internet-programmering.

Målsättningen med kursen
är att du skall
lära dig Object Pascal
från grunden
lära dig objektorienterad programmering med
klasser och gränssnitt
bli förtrogen med Delphi 6:s utvecklingsmiljö,
överblicka strukturen hos ett Delphi-projekt
skaffa dig praktisk erfarenhet av den grafiska
programmeringsmiljön (IDE), editorn, kompilatorn, debuggern
lära dig Windowsprogrammering med
komponentbiblioteken VCL, CLX och Visual
Plus
lära dig utveckling med ramar (frames)
lära dig enkel databasutvckling med bl a XML,
BDE och dbExpress
behärska grafikprogrammering samt
skapa printerutskrifter och rapporter.
Kursen varvar genomgångar med praktiska
övningsuppgifter och frågestunder.
Om du är väl förtrogen
med Pascal kan Du
hoppa över dag 1.
Kursmaterial
'Delphi 6 Grundkurs' inkl
övningsuppgifter.
Gediget kursmaterial (ca
325 sidor), helt på
svenska.
Lärare:
Staffan Wictorin
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Du lär dig att använda
nyheterna i Delphi 6:s
IDE, projekthantering med projektgrupper,
utvecklingsmiljö inkl objektinspektor, nya
Object TreeView , inställningar och debugger,
inkl fjärrdebugging i nätverk.
Vi tittar på nyheterna i Delphi:s programmeringsspråk och komponentbibliotek, inkl metodoverloading, standardvärden på parametrar,
dynamiska arrayer, ankring, dockning, actions,
design av sammansatta komponenter med
Delphis ramar (frames), mm.
Du fördjupar du dina kunskaper i Delphi - och
Windowsprogrammering med visuella
formulärarv, DFM-, XFM- och resurshantering,
övervakning av meddelandetrafiken med egen
meddelandehantering.
Du lär dig plattformsoberoende utveckling med
CLX, med en orientering om utveckling med
Kylix för Linux.
Du lär dig att 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 programmeringsmodellen 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 Delphis Servers-komponenter.
tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

Du lär dig använda och skapa ActiveX-kontroller och använda COM+/MTS för att installera och övervaka COM-objekt lokalt och i
nätverk.
Vi går igenom Delphi 6:s Internet-komponenter
och bygger servrar och klienter som kommunicerar via TCP/IP sockets över nätet.
Vi skapar och administrerar NT Service-rutiner.
Du lär dig att bygga webbtjänster (Web Services) som kommunicerar över Internet via
SOAP. Du lär dig producera WSDL-dokument. och att använda Web App Debugger
(WAD).
Du lär dig grunderna för att bygga flerskiktade
databaslösningar med "tunna" klienter med användning av DataSnap (Midas), inkl. webbserverbaserad databaspublicering med Internet
Express.
Vi visar hur man internationaliserar applikationer med Delphi 6:s Translation Suite.
Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
"Delphi 6 Avancerad Programmering" inkl övningsuppgifter. Gediget kursmaterial (ca 620 sidor), helt
på svenska.

Delphi 6 Databasutveckling
4 dagar
Kursen riktar sig till dig
som har grundkursens
kompetens och vill gå
vidare med inriktningen
databasprogrammering
med Delphi 6 och Kylix.
Målsättningen med kursen
är att Du skall kunna skriva
strukturerade, snabba och
säkra databasapplikationer med Delphi 6 och Kylix,
med en god överblick över tillgängliga verktyg,
komponenter, databasmodeller och filformat.
Vi inleder med att reda ut grundläggande begrepp
vid databasprogrammering och du lär dig bygga
databasapplikationer med användning av Delphis
och Kylix komponentbibliotek, samt att arbeta med
XML-baserade databaser (ClientDataSet). Du lär
dig
att koppla mot databaser via Delphis och Kylix
ClientDataSet, hantera datafält, iterera genom
data, söka data, filtrera data, skapa index och
sortera data, beräknade fält, lookup-fält och
aggregat, mm.
att hantera ClientDataSets Delta-buffert med
modifierade data.
att arbeta med Borland Database Engine (BDE)
och TTable-komponenten. Du lär dig skapa en
Paradox-tabell.
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Nästa tema är databasutveckling med SQL. Du lär
dig
att ställa frågor med SQL, ange urval, gruppera
och sortera svarsdata samt hantera beräknade
fält.
att skapa "joins" mellan tabeller
att uppdatera, radera och lägga till data.
att hantera metadata, skapa tabeller, domäner,
vyer och triggers.
att använda grundläggande SQL-kommandon
tillsammans med Delphis BDE-komponent
TQuery.
att använda stored procedures och triggers.
att utnyttja hjälpvertyg som SQL Explorer,
Database Desktop, SQL Builder och SQL
Monitor och komponenter som TSQLMonitor.
Du fördjupar dina allmänna databaskunskaper
genom att lära dig
att använda datamoduler och Delphis Form
Designer för visuell design och dokumentation
av databasrelationer,
att lagra och hämta data från BLOB-fält (bl a
JPEG-bilder och RTF-dokument )
att hantera inloggning och databasinställningar
(TDatabase och TSession i BDE)
och dbEpxress-baserade komponenter
Därefter följer en bred genomgång av de visuella
databaskontrollerna i VCL och CLX och du lär
dig att använda dessa i en stor BDE-baserad
InterBase-tillämpning byggt kring ett kursregister
med kurs- och deltagarinformation, foton (JPEGblobbar) , textdokument (RTR-blobbar), diagram,
kontrollgriddar, m m .
Nästa tema är alternativa tekniker för databaskoppling med Delphi 6. Du lär dig
att använda nya plattformsoberoende dbExpress för Delphi och Kylix med komponenter
som TSQLConnection och TSQLDataSet,
att koppla dbExpress via via providers till
ClientDataSet och att verkställa cachade
uppdateringar
att arbeta via Microsofts ADO tillsammans med
Delphis ADO-komponenter, cachning av ADOdata och lagring på XML-format, ADO-koppling mot Excel-kalkylark.
att arbeta direkt mot InterBase via InterBase
Express IBX-komponenter och dess avancerade transaktionshantering, tillsammans med
IBX transaktionskomponent.
Vi tittar på Delphis möjligheter att använda data på
XML-format, inkl transport och transformationer
av XML-data mellan databaser. Vi använder XML
Mapper för att skapa transformationer.
Kursens avslutande tema är en djupdykning i dagens teknik att bygga flerskiktade, distribuerade
databaser med applikationsservrar med tunna
tel 026-256493 fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

klientapplikationer.
Du lär dig
fördelarna med att bygga distribuerade, skiktade
databaslösningar med användning av DataSnap
(Midas)
att konfigurera och hantera olika kommunikationsprotokoll mellan tunna klienter och
applikationsserver - DCOM, TCP/IP, HTTP,
SOAP, COM+/MTS och CORBA
att hantera nästlade tabeller, felförlikning, föra
över databasrestriktioner från applikationsserver
till klienter, bygga ut servergränssnittet med
egna metoder,
att använda ClientDataSet för att hantera
frikopplade tabeller (briefcase model).
att skriva DataSnap-servrar som SOAPbaserade webbtjänster tillsammans med CLXbaserade klienter. Vi testar att kompilera och
köra samma klient under Windows och Linux.
Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
'Delphi 6 Databasutveckling' inkl övningsuppg.
Gediget kursmaterial (ca 400 sidor) helt på svenska

Delphi 6 Webbpublicering
2 dagar
Webbpubliceringskursen
riktar sig till dig som har
grundkursens och databaskursens kompetens
och vill lära sig om hur
data kan göras tillgängliga via Internet.
Kursen gör dig förtrogen
med utveckling och design av webbapplikationer
med WebBroker/NetCLX i Delphi 6 och Kylix,
men framför allt Delphi 6:s nya WebSnap och
Internet Express. Vi använder dbExpress, BDE,
ADO, InterBase Express och DataSnap (Midas) för
databaskopplingar.
Du lär dig
konfiguration av Microsofts Internet
Information Server och Apache.
CGI, ISAPI och Apache DLL:er
utveckling med Web App Debugger (WAD).,
debugging och loggning
presentation av data i HTML-sidor, tabeller och
formulär med WebSnap
användarinmatning av data, kontroller, felhanteKurs
Delphi 6 Avancerad Programmering, 5 dagar
Delphi 6 Grundkurs, 5 dagar
Delphi 6 Grundkurs, 4 dagar (dag 1 - 4)
Delphi 6 Databasutveckling, 4 dagar
Delphi 6 Webbpubliccering, 2 dagar
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ring med WebSnap
användarhantering med inloggning och
sessionshantering.
serverbaserad scripthantering med JavaScripts.
levande data med Internet Express
debugging av ISAPI-DLL:er.
samverkan med verktyg som FrontPage och
DreamVeawer för att skapa intressanta användargränssnitt.
Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
'Delphi 6 Webbpublicering' inkl övningsuppg.
Gediget kursmaterial helt på svenska

Delphi 6 Avancerade Nyheter
2 dagar
Kursen riktar sig till dig som redan är en van
Delphi-programmerare, men vill lära dig nya
avancerade tekniker med
Delphi 6.
Du lär dig
nyheterna i utvecklingsmiljön
nyheterna i Object Pascal,
runtime-bibliotek (RTL)
och VCL
plattformsoberoende
utveckling med CLX, med
orientering om utveckling med Kylix för Linux
databasutveckling med dbExpress
Nyheter i DataSnap/Midas med ClientDataSet/
MyBase XML, Providers, ConnectionBroker,
mm
XML, XML-transformationer och XSL
utveckling av SOAP och webbtjänster
nyheter i CORBA-stödet.
utveckling och design av webbapplikationer
med WebBroker/NetCLX, nya WebSnap samt
Internet Express samt
användning av Web App Debugger, debugging
av ISAPI-DLL:er.
Kursmaterial
"Delphi 6 Avancerade Nyheter" inkl övningsuppgifter. Omfattande kursmaterial på svenska.
Jubileumsrabatt – DATABITEN 20 år!
10% rabatt på alla kursbokningar som
görs senast 31 januari 2002. Kan inte
kombineras med andra rabatter.
Kursnr Vecka
DBU1140
6
DBU1130
7
DBU1135
7
DBU1151
11
DBU1170
12

Datum
4 –8 februari
11 – 15 februari
12 – 15 februari
12 – 15 mars
18 – 19 mars

Pris
17500:16500:13500:14200:8200:-

tel 026-256493 fax 026-253641
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Windows, Linux, Solaris och nu även Mac OS

JBuilder 6
Senaste versionen av Borlands ledande Java-utvecklingsverktyg är JBuilder 6,
med avancerat stöd för alla typer av e-lösningar. Du kan installera och arbeta med
JBuilder 6 under såväl Windows, Linux, Sun Solaris som Mac OS X.
Borlands JBuilder är idag den
ledande utvecklingsmiljön för
Java. Intimt samarbete med Sun
kring utvecklingen av Java, samarbetsavtal med dominerande tillverkare inom telekombranschen
som Nokia och Siemens, integration med e-lösningar från SAP,
ger Borland och JBuilder en unik
ställning inom Java-världen.
Nya JBuilder 6 finns i tre versioner: JBuilder Personal, JBuilder
Professional och JBuilder Enterprise.

JBuilder 6 Personal
JBuilder Personal har en integrerad editor, debugger, kompilator,
visuella designers, wizards, exempelapplikationer, övningar, multimediainlärning och fullt stöd
Java-standarder. Med JBuilder 6
Personal blir det enkelt att lära sig
Java - kom snabbt igång med
datorbaserade lektioner, övningar
och dokumentation. Installera och
utveckla under Windows, Linux,
Solaris och Mac OS.
Bygg snabbt Java-applikationer
med användning av AppBrowser den integrerade utvecklingsmiljön
i JBuilder med grafisk debugging,
den utbyggbara källkodseditorn,
kompilatorn, visuella designers,
tidsbesparande wizards och TwoWay-Tools.
Skapa JavaBeans med BeansExpress. Snabba upp kodning och
minska antalet syntaxfel med
CodeInsight, som föreslår, fyller i
och visar vägen vid kodning.
JBuilder 6 Personal kan laddas ner
gratis från Borland med början i
januari 2002 (version 5 kan laddas
ner nu), men finns också att köpa
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på CD, inkl tryckt dokumentation
och extra CD-skivor.
En viktig restriktion är dock att
JBuilder 6 Personal endast får användas för personlig, icke-kommersiell utveckling.

JBuilder 6 Professional
JBuilder 6 Professional har naturligtvis allt i Personal-versionen,
tillsammans med stöd för att bygga
och distribuera webbapplikationer med servlets och JSP, med
användning av JBuilders wizards,
verktyg och Borland Enterprise
Server, Web Edition (som ingår).
I JBuilder 6 Professional ingår
stöd för "refaktorering" av kod,
inbyggda Javadoc-verktyg för
dokumentation, byte av JDKversion, över 250 återanvändbara
JavaBeans med källkod samt en
avancerad, intelligent debugger.
Fullt stöd för presentation,
transformation och validering av
XML-dokument. Snabb
utveckling av databasapplikationer med datakopplade komponenter och skalbara databasverktyg.

JBuilder 6 Enterprise
JBuilder 6 Enterprise har allt i
Pro-versionen plus över 300
JavaBeans, stöd för utveckling
med EJB 2.0 (Enterprise Java
Beans) med användning av
dubbelriktade visuella designers.
Snabb distribution/installation
tillsammans med alla ledande
applikationsservrar för J2EEplatformen, inkl. BEA WebLogic,
IBM WebSphere, iPlanet samt den
integrerade Borland Enterprise
Server, AppServer Edition.

Högre produktivitet med visualisering av UML-kod, refaktorering,
unit-testning och dokumentationsverktyg. Integration med
ledande versionskontrollsystem.
Skapa datadrivna webbapplikationer med servlets, JSP och XML
och koppla affärsregler och
webbaserade användargränssnitt
med hjälp av InternetBeans
Express.

Nyheter i JBuilder 6
Stöd för senaste JDK (1.3 samt
"assertions" i JDK 1.4 beta)
Stöd för Mac OS X, tillsammans med tidigare stöd för
Windows, Linux och Solaris.
Utveckling av EJB (Enterprise
Java Beans) har förts till en ny
nivå med den nya visuella, tvåvägs EJB 2.0 Designer och
fullt stöd för CMP 2.0
Integration med än fler applikationsservrar, inkl nya
Borland Enterprise Server,
BEA WebLogic 6.1, IBM
WebSphere 4 och iPlanet
Application Server 6.0.
Visualisering av UML-kod för
att generera UML-klassdiagram över projekt. Visuell
granskning och överblick av
kod gör det lättare att sätta sig
in projektstrukturen.
Refaktorering för att söka och
hitta referenser, flytta klasser,
namnändra paket, klasser, metoder samt alla tillhörande
referenser. Allt med en enkel
musklickning!
Enklare att dokumentera applikationer med nya och förbättrade dokumentationsverktyg,
inklusive automatiserad
Javadoc-generering tillsammans med wizards och inbyggd
syntaxkontroll.
tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

Plattformsoberoende

Teamutveckling

JBuilder 6 kan installeras och
köras under Windows, Linux,
Sun Solaris och Mac OS X.
Applikationer kan köras på alla
Java 2-kompatibla plattformar.

JBuilder 6 har integrerad
revisionsgranskning, historik,
visuell presentation av skillnader
mellan versioner, kom-ihåg-listor
samt konfliktlösning (Enterprise).

Följer Java 2-standard

Enterprise-versionen har också ett
integrerat versionskontrollsystem
med gemensamt repository samt
stöd för CVS, Rational ClearCase
4.1, Visual SourceSafe, PVCS ,
utcheckning, sammanjämkning,
uppdatering, m m.

Nya JBuilder 6 följer naturligtvis
de senaste standarder med support
för Java 2 och JDK 1.3, med stöd
för delar ("assertions") av JDK 1.4
(under betatestning). Du kan också
installera, kompilera och testa mot
andra JDK-versioner.
Inbyggt HotSpot Virtual Machine
ger maximala prestanda.

Utvecklingsmiljön
I flera oberoende användarundersökningar har JBuilder placerat sig
i topp, inte minst då det gäller sin
utvecklingsmiljö, AppBrowser.
Men Borland vilar inte på sina
lagrar utan förbättrar miljön än
mer med
Stöd för Visual Studios tangentkoder,
förbättrad CodeInsight som
snabbar upp kodningen,
förbättrad sammanhangorienterad hjälp,
XML-baserad
projekthantering,
XML-granskare med cascading
style sheets (CSS) ,
syntaxmarkering av XML,
WML, IDL, JSP samt XSL o
CSS stilmallar,
paketuppgraderingsverktyg för
att uppgradera paketreferenser i
äldre kod,
förbättrade verktyg för arkivering och distribution,
förbättrat Open Tools API för
integration av egna eller
tredjepartsverktyg i JBuilder
inbyggd historik och versionskontroll,
integrerad UML-presentation i
Enterprise-versionen,
inbyggda Javadoc-verktyg för
dokumentation,
stöd för refaktorering av kod .
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Debugger
Den avancerade grafiska Java 2debuggern gör det möjligt att
felsöka mot olika JDK-versioner
och Java 2 SDK-editioner, inkl
J2ME (Java 2 Micro Edition),
J2SE (Java 2 Standard Edition)
och J2EE (Java 2 Enterprise
Edition).
Avancerad evaluering av och dynamiska anrop av metoder under
debugging.
Med fjärrdebugging (Enterprise)
får man en samlad översikt över
processer som exekverar samtidigt
på skilda JVM:er och plattformar,
inkl Windows, Linux och Solaris
och andra operativsystem som
stöder Java 2-debugging (t ex HPUX, AIX, Tru64).

JavaBeans
JBuilder 6 innehåller över 250
JavaBeans-komponenter i Proversionen och över 300 i Enterprise. Här finns klassiska AWTbaserade komponenter tillsammans
med moderna lättviktiga Swingkomponenter, DataExpress-,
dbSwing-, CORBA- Express- och
InternetBeans Express-komponenter. Samtliga med källkod.

med vars hjälp du snabbt kan
designa och implementera avancerade, nätverksbaserade, plattformsoberoende och databasoberoende applikationer, applets
och servlets.
De integrerade SQL-verktygen och
visuella databasverktygen
förenklar databasutveckling - med
t ex SQLBuilder kan du visuellt
skapa och editera SQL-frågor.
I Pro och Enterprise-versionerna
ingår en testlicens av Borlands
SQL-server, InterBase 6 för
Windows, Linux och Solaris.

JDataStore
Med JDataStore (en utvecklingslicens ingår i JBuilder Pro och
Enterprise) får man tillgång till en
helt Java-baserad databas med
SQL-92 stöd. JDataStore tar
mycket liten plats och är helt
portabel mellan alla plattformar
som har stöd för Java2. Ett mycket
intressant alternativ vid portabel
databasutveckling.

e-lösningar
JBuilder 6 innehåller alla verktyg
som behövs för webbutveckling
inkl stöd för Servlet 2.2/JSP 1.1
och Servlet 2.3/JSP 1.2-standarder (Java Server Pages), Borland
Enterprise Server, Web Edition,
Tomcat 3.2, Tomcat 4.0, BEA
WebLogic 5.1, 6.0, 6.1, m fl.
Använd InternetBeans Express
för att snabbt bygga datadrivna
dynamiska webbapplikationer
baserade på DataExpress. Inkl 15
InternetBeans för för att dynamiskt
skapa HTML-sidor med tabeller,
fält, kryssrutor, kombiboxar, text,
mm.

Omfattande databasstöd

J2EE-lösningar

JBuilder 6 Professional och
Enterprise är mycket starka på
databashantering. I JBuilder 6 är
databasstödet helt anpassat till
Java 2-standarder som Swing och
JDBC. Med dbSwing och Borlands egna DataExpress-komponenter får du ett stort urval av
lättanvända databaskomponenter

J2EE står för "Java 2 Enterprise
Edition" och inriktar sig på servertillämpningar.
JBuilder 6 Enterprise innehåller
flera nya wizards för att skapa
EJB (Enterprise JavaBeans) och
källkod för Entity och Session
Beans. Med nya tvåvägs EJB 2.0
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Designer kan du visuellt skapa
Enterprise Java Beans som följer
J2EE-standard.
I Enterprise ingår CodeInsight,
ErrorInsight, och ToolTip
Evaluation för JSP, fjärrexekvering och JSP-debugging
med stöd för brytpunkter och
watches.
Enterprise-versionen innehåller
också programvara och en
utvecklingslicens för Borland
Enterprise Server (inkl AppServer 4.5 och VisiBroker
CORBA ORB).
JBuilder 6 Enterprise har en tät
integration med Borland
Enterprise Server, men har också
integrerat stöd för BEA WebLogic
6.1, IBM WebSphere 4 och iPlanet
Application Server 6.0. Man kan
köra och debugga EJB:er och
CORBA-applikationer lokalt eller
på distans i JBuilder-miljön och
installera EJB:er direkt utan att
stänga ner applikationsservern.

CORBA
En viktig del av Java 2-plattformen är CORBA
för kommunikation mellan objekt
oavsett vilket
språk de är
skrivna i eller på
vilken plattform
de körs. Här håller
JBuilder 6
Enterprise och
Borlands
VisiBroker en klar
tätplats.
VisiBroker för
Java har stöd för
CORBA 2.4standarden.
JBuilder 6 har
också stöd för
Orbix.

enklare system, typ
mobiltelefoner, handhållna datorer,
tvättmaskiner, bilar etc.
Ladda ner gratis JBuilder
MobileSet (finns för närvarande
för JBuilder 5) och installera i
JBuilder-miljön - sedan kan du
skapa J2ME-applikationer med
stöd för J2ME Wireless Toolkit
och Siemens Mobility Toolkit.
JBuilder MobileSet finns också i
en specialversion för Nokias
mobiltelefoner.

Systemkrav
Minst 128 MB RAM
256 MB RAM rekommenderas
Minst 700 MB hårddiskutrymme för JBuilder Enterprise
(inkl plats som behövs under
installationen)
650 MB hårddiskutrymme för
JBuilder Professional
500 MB hårddiskutrymme för
JBuilder Personal.
Windows
Intel Pentium II / 233MHz eller
kompatibel
Windows 2000 (SP2), XP, eller
NT 4.0 (SP6).

Linux
Intel Pentium II / 233MHz eller
kompatibel
Red Hat Linux 6.2 eller 7.1
med standard GNOME- eller
KDE-skal
Solaris
UltraSPARC II eller högre
Solaris 7 (2.7) eller Solaris 8
(2.8)
Apple Mac OS X
G3 processor 350MHz eller
snabbare
Mac® OS X version 10.1
Borlands, BEAs, IBMs och Suns
applikationsservrar finns inte tillgängliga
för Macintosh, varför vissa J2EE-funktioner
saknas där.

Introduktionspriser!
Du missar väl inte våra
nedsatta ny- och uppgraderingspriser på
JBuilder 6!

J2MElösningar
J2ME står för
"Java 2 Micro
Edition" och
inriktar sig på
tillämpningar i
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Snabba ryck

Kylix 2!
Kylix är det första visuella och komponentbaserade utvecklingsverktyget för
Linux. Med Kylix kan du utveckla alla typer av Linuxapplikation - grafiska standardapplikationer,
konsolapplikationer, databasapplikationer, webbapplikationer, SO-bibliotek, etc - lika bekvämt som med
Delphi för Windows.
Inte mer än ett drygt halvår efter
introduktionen av Kylix, lanserar
nu Borland version 2 av sin snabba
utvecklingsmiljö för Linux.
Med Kylix 2 får du också stöd
för visuell design av webbapplikationer med WebSnap, stöd för
att skapa SOAP-baserade webbtjänster och klienter/ konsumenter, stöd för SOAP-baserad
DataSnap flerskiktsteknik,
omfattande XML-stöd, integration med VisiBroker, Borlands
AppServer, m m.
Kylix 2 finns i tre versioner:

Kylix 2 Open Edition
Med Open Edition kan du skapa
Linux-applikationer enligt GPL
Open Source-regler. Komplett
utvecklingsmiljö för visuell Linuxutveckling, optimerande kompilator för Intel32-plattformen, stöd
för KDE och GNOME. Hämtas
från www.borland.com/kylix. Helt
gratis, men får inte användas vid
kommersiell utveckling.

MyBase, för fleranvändare via
dbExpress-tekniken mot InterBase, MySQL eller PostgreSQL,
alternativt via InterBase Express
(IBX) mot InterBase. Du kan
utveckla webbapplikationer med
WebBroker/ NetCLX för
Apache. Du får med källkod, online hjälp och tryckt dokumentation, samt kan distribuera såväl
Open Source som kommersiella
applikationer

Kylix 2 Professional
Med Pro-versionen kan du skapa
databasapplikationer för enanvändare med XML-baserade

Kylix 2 Enterprise
Enterprise-versionen innehåller allt
i Pro-versionen, samt komplett

Kylix 2 Enterprise under utveckling av SOAP-baserad DataSnap-server och klient
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stöd för databasutveckling med
IBM DB2 och Oracle SQL-databaser via dbExpress, webbutveckling för Apache med visuella
WebSnap, utveckling av SOAPbaserade webbtjänster och klienter
med BizSnap, stöd för databasutveckling Borlands flerskiktsteknik,
DataSnap, stöd för Borlands AppServer, Corba-utveckling med
VisiBroker 4.5, omfattande
XML-stöd med XML-transformationer, m m.

Visual Plus 6
Kylix Pro och Enterprise finns
också i DATABITENs Plusversion, med svensk Delphi- och
Kylix-dokumentation (1530 sidor),
Visual Plus-toolbox och teknisk
support på Kylix.

Gräddfil för Delphiutvecklare
Jobbar du idag med Delphi för
Windows? Funderar du på Linuxutveckling?
Då är du att gratulera – programmeringsspråket i Kylix 2 är detsamma som i Delphi (Delphi 6 för
att vara exakt), nämligen Object
Pascal. Klassbiblioteket CLX är
detsamma som du kan använda
med Delphi 6 (dessutom mycket
likt VCL. Så fort du startat upp
Kylix är du som på hemmaplan.
Skillnaderna är faktiskt förvånansvärt få. Använd Kylix för att
snabbt porta dina Windows-applikationer till Linux och kanske
erövra en ny, ännu jungfrulig
marknad.

Open Source &
kommersiella
applikationer
Med Kylix Pro och Enterprise kan
du utveckla såväl kommersiella
applikationer som "Open Source"applikationer enligt GPL-licens
("GNU General Public License").
Med Kylix Open Edition kan man
endast utveckla GPL-applikationer.

Systemkrav

NetCLX/WebBroker i Pro

Kylix 2 Enterprise:

NetCLX/WebBroker för att
skriva CGI- och DSO-applikationer för Apache webbserver,
ingår nu i både Pro- och
Enterprise-versionerna. Det
innebär att du enkelt kan skapa
dynamiska HTML-sidor med bl a
databasinformation.

Pentium 2 eller kompatibel,
minst 400 MHz
Minst 128 MB RAM
225 MB ledigt
hårddiskutrymme
Kylix 2 Pro:
Pentium eller kompatibel,
minst 200 MHz (P2 400 MHz
rekommenderas)
Minst 64 MB RAM (128 MB
rekommenderas)
185 MB ledigt
hårddiskutrymme
Följande Linux-distributioner är
testade och funna kompatibla:
RedHat 7.1
SuSE 7.2
Mandrake 8.0
Kylix 2 är kompatibel med
skrivbordsskal som GNOME och
KDE, men kräver inte dessa.

Nyheter i version 2
Många fixar och förbättringar
under "huven".
Nya och förbättrade komponenter – i Kylix 2 Open Edition
ingår över 70 komponenter, i
Kylix 2 Professional över 165
och i Kylix 2 Enterprise mer än
190 komponenter!
Nya enheter för datumberäkningar (DateUtils), strängmanipulering (StrUtils) och
konverteringar (ConvUtils,
StdConvs). Nya klasser för
komplexa tal (VarCmplx) och
måttkonverteringar (VarConv), förbättrat WideStringstöd, m m.
I CLX ingår ny animeringskontroll (inkl GIF), nya
OnMouseEnter/OnMouseLeav
e- och OnConstrainedResizehändelser, ångra & återställfunktion hos editeringskontroller, m m

Du missar väl inte våra introduktionspriser på
Kylix 2 och Visual Plus!
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I NetCLX finns en speciell webbmodul, som tillsammans med
komponenterna
TWebDispatcher,
TPageProducer,
TDataSetTableProducer och
SQLQueryTableProducer
gör det möjligt att via webbservern
snabbt ta emot och behandla frågor
från uppkopplade användare och
producera HTML-sidor med information från databaser som svar.
NetCLX är helt kompatibel med
Delphis WebBroker-teknologi för
Windows. Du kan därför enkelt
porta webbapplikationer skrivna
för exv Microsoft Internet Information Server och Windows, till
Linux och Apache!
I NetCLX ingår också Borlands
originalkomponenter TTcpServer,
TTcpClient och TUdpSocket för
socketbaserad TCP/IP-kommunikation.

dbExpress
dbExpress är Borlands nya
plattformsoberoende standard för
databaskopplingar. Med dbExpress
slipper du installera och konfigurera externa databasmotorer i stil
med BDE, ADO, ODBC, etc. Det
räcker med databasens eget klientstöd och en dbExpress-drivrutin
för önskad databas. Den senare
kan alternativt länkas in i applikationen. dbExpress är portabel
mellan Linux och Windows, Kylix
och Delphi 6.
I Kylix 2 ingår fler dbExpressdrivrutiner. I Pro och Enterprise
finns nu stöd för InterBase,
MySQL och PostgreSQL. I
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Enterprise-versionen dessutom
Oracle, DB2 och Informix.

Databasserver
Windows/Linux-klient

DataSnap
DataSnap är Borlands väl
uttestade teknologi (utvecklad
ur Midas i Delphi 3-5/C++
Builder 3-5) för att skriva
distribuerade databasapplikationer (flerskiktslösningar).
Med DataSnap kan du bygga
serverapplikationer tillsammans
med tunna klienter. Du kan
kombinera med WebSnap för att
skapa webbbaserade klienter
och med BizSnap för kopplingar
till webbtjänster. Du kan också
utnyttja det rika XML-stödet i
Kylix 2.
DataSnap-klienter baseras på
ClientDataSet och providers, men
istället för att direkt koppla en
ClientDataSet till en provider,
placerar man providers tillsammans med databasspecifika komponenterna (dbExpress, IBX) i en
separat serverapplikation
(mellanskiktet). Som "container"
används en specell SoapDatamodule. På serversidan kan du koppla
dig mot valfri databas och teknik
(dbExpress, IBX). Du kan också
utnyttja Kylix 2:s stöd för XML
och XML-transformationer (se
nedan).
DataSnap i Kylix 2 använder
SOAP/XML som kommunikationsprotokoll. DataSnap-servrar
skrivs som webbtjänster, dvs
webbapplikationer för Apache
webbserver, och kommunicerar
med klienter via SOAP/XML.
I klientapplikationen använder
man ClientDataSet, tillsammans
med visuella kontroller. Varje
ClientDataSet kommunicerar med
en provider i servern via en
SoapConnection-komponent.
Eftersom DataSnap-klienter
baseras på ClientDataSet kan de,
vid behov, arbeta frikopplat från
servern. Data kan uppdateras
lokalt och senare synkroniseras
med serverdata vid förnyad uppkoppling (via ApplyUpdates).
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SQL/PCdatabas

Delphi/Kylixapplikation

Databasprotokoll

Windows/Linux
DataSnap-server

SOAP, XML-data

HTTP

Delphi/Kylix
DataSnapserver
SOAP
webbtjänst

Webbserver

Detta ger också minimal serveroch nätverksbelastning.

Noll klientkonfigurering
DataSnap förenklar installation av
klientapplikationer. På klientsidan
behöver man inte installera databasspecifika klientdrivrutiner eller
dbExpress-drivrutiner, utan endast
klientapplikationen och ev en extra
DataSnap SO-modul (libmidas.so,
som inte behöver konfigureras).
Om man så föredrar, kan man
länka in denna SO-fil direkt i
applikationen och behöver då
enbart distribuera programfilen.

Plattformsoberoende
DataSnap
DataSnap i Kylix 2 är helt kompatibel med SOAP-baserad DataSnap
i Delphi 6. Du kan skriva DataSnap-servrar med Delphi tillsammans med Linux-klienter kompilerade med Kylix, eller Linuxbaserade DataSnap-servrar kompilerade med Kylix 2, som anropas
från Windows-klienter kompilerade med Delphi 6!

XML-dokument. Med XML Data
Binding Wizard får man ännu
större kontroll och integration.
Denna wizard skapar automatiskt
en Object Pascal-enhet med
gränssnittsdeklarationer (interface)
och klassimplementeringar (class)
utifrån önskat XML-schema eller
dokument. Du kan sedan direkt
använda dessa gränssnitt med tillhörande metoder och egenskaper
för att arbeta med XML-dokument
som har denna struktur.

XML Mapper
XML är ett standardiserat metaspråk som ger stor frihet att bygga
datastrukturer efter eget tycke och
smak. När du behöver hämta eller
integrera XML-data från externa
applikationer och databaser uppstår behovet av att kunna hantera
dessa data på ett sätt som bättre
överensstämmer med dina egna
datastrukturer och XML-dokument
(kanske MyBase XML). Istället
för att göra anpassningen direkt i
kod, kan du skapa en transformation.

Utveckling av webbtjänster och
utbyte av data på XML-format
mellan tjänster och databaser
underlättas av de XML-baserade
verktyg och komponenter som
finns i Kylix 2 Enterprise.

XML Mapper är ett visuellt verktyg för att anpassa XML-data på
ett format till ett annat. XML
Mapper skapar en XML-baserad
transformationsfil (.xtr) som sedan
används för dynamisk omvandling
av data tillsammans med komponenter för XML-transformationer.

XML Data Binding Wizard

XML Mapper kan bl a

Omfattande XML-stöd

Med TXMLDocumentkomponenten kan du direkt koppla
dig mot ett XML-schema eller

ta ett existerande XML- schema/dokument och skapa ett
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nytt datapaket anpassat till
ClientDataSet,
ta ett existerande datapaket
(från ClientDataSet) och
översätta till ett nytt egendefinierat XML-schema,
transformera data mellan ett
existerande XML-schema och
befintligt datapaket-format.

Komponenter för XMLtransformationer
Med de tre komponenterna för
XML-transformationer (TXMLTransform, TXMLTransformProvider, TXMLTransformClient) kan ett XML-dokument
omvandlas till ett ClientDataSetdatapaket och vice versa, eller ett
XML-dokument med en annan
struktur. Översättningen baseras på
en transformationsfil skapad med
XML Mapper.
Säg att du vill integrera data från
en leverantör direkt med ditt
Kylix-baserade produktregister.
Du får data från leverantören på
XML-format (kanske i realtid via
en webbtjänst). Du är intresserad
av att använda delar av data för att
koppla till ditt eget register (inköpspris, lagerstatus), men stöter
på problem med inkompatibla
dataformat, fältnamn, etc.
Istället för att skriva en översättning i programkod, kan du med
XML Mapper skapa en transformationsfil färdig att användas
tillsammans med Kylix transformationskomponenter. Din leverantör kanske också har skapat en
tjänst för att lägga inköpsorders
Med XML Mapper skapar du en

transformation i andra riktningen,
från ditt eget registerformat till
leverantörens och kan på så sätt
direkt bygga in stöd för inköpsrutiner i applikationen.

WebSnap
Med bas i NetCLX/WebBroker,
har Borland skapat en ny infrastruktur med vars hjälp du kan
bygga webbapplikationer enklare,
mer visuellt och komponentbaserat
än tidigare. Med WebSnap skapar
du snabbt webbapplikationer med
databasstöd på CGI- eller Apache
optimerat DSO-format.
Till skillnad mot NetCLX/ WebBroker kan en WebSnap-applikation ha flera webbmoduler. Detta
gör det enklare att strukturera och
återanvända kod i större webbapplikationer.
I WebSnap ingår nya
WebDataModule som container för databaskomponenter
och

WebPageModule med databaskopplingar till HTML-sidor.
Webbmoduler cachas för bättre
prestanda.
Du kan bygga dina webbapplikationer helt visuellt med möjlighet
att via editorflikar granska HTMLkod, skriptkod och förhandsgranska resultatet (HTML 4-stöd). Med
Web Page Editor överblickar du
objektstrukturen.
Du kan enkelt:
designa användargränssnitt
med färdiga webbkomponenter
för datamatriser, datafält, knappar, editrutor, hyperlänkar,
bilder, etc,
koppla dig mot databaser och
presentera databasinformation,
lägga till användarhantering
med login, rättigheter,
sessionshantering, m m.
Med WebSnap har du tillgång till
serverbaserad skripthantering med
JavaScripts, som kan samverka
med dina webbapplikationer via
WebSnap-komponenter av
Adapter-typ. Det finns ett stort
antal färdiga adaptrar att använda
eller modifiera. Du kan också
skapa egna adaptrar.
Du kan enkelt integrera och samverka med webbdesignverktyg
som DreamWeaver, FrontPage,
etc.
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Du kan skapa såväl CORBA-klienter som CORBA-servrar och koppla upp dig mot befintliga objekt.
Med inbyggda wizards för att skapa klienter och servrar går arbetet
snabbt.

AppServer 4.5

BizSnap
XML, SOAP, WSDL och webbtjänster (Web Services) är kärnan i
Microsofts .NET-, BizTalk- och
Sun's ONE-strategier. Även IBM,
Oracle, m fl satsar hårt på webbtjänster. Med webbtjänster blir det
möjligt att koppla ihop och anropa
applikationer över Internet oavsett
vilken plattform de arbetar på eller
vilket programspråk (såvida det
stödjer SOAP) som de är skrivna i.
Det trevliga är att du med Kylix 2
Enterprise kan göra allt detta redan
idag – lika enkelt som du redan nu
kopplar upp dig mot databaser!
Med Object Pascal inbyggda stöd
för gränssnitt (interface), med
Kylix 2:s inbyggda komponenter
och wizards, designar du snabbt
webbtjänstapplikationer och klienter (konsumenter) enligt senaste
standarder baserade på XML,

SOAP och WSDL (se Programmeraren juni 2001, eller
www.databiten.se)

Borland AppServer 4.5 är en
avancerad CORBA-baserad applikationsserver för serverbaserade
javaapplikationer (EJB). Nu kan
du skapa WebSnap- och Linuxklienter direkt i Kylix 2 för integration med AppServer via SIDL
(Simple IDL). Med Kylix kan du
designa GUI-klienter som anlitar
EJB-applikationer hos AppServer.
Du kan också utnyttja BizSnap's
stöd för XML/SOAP och webbtjänster för att skapa broar mellan
AppServer och Linux-klienter.

InterBase 6

Det är lika enkelt att skapa klienter/konsumenter till befintliga
webbtjänster oavsett om de är
utvecklade i Kylix eller med något
annat verktyg (t ex Delphi 6) och
plattform (t ex Windows). Via
tjänstens WSDL-dokument kan du
automatiskt skapa ett Object
Pascal-gränssnitt med de metoder
tjänsten erbjuder – sedan är det
fritt fram att börja kommunicera.

I Pro- och Enterprise ingår kompletta testversioner av InterBase 6
för Linux.

VisiBroker 4.5 - CORBA

Om du köper Kylix 2 med Visual
Plus 6 från DATABITEN, får du
än mer valuta för pengarna. Vad
sägs om utförlig svensk Object
Pascal-, Kylix- och Delphidokumentation (1530 sidor),
Visual Plus-toolbox med ytterligare komponenter för Kylix och
Delphi, samt teknisk support för
Kylix och Delphi. Allt till ett
mycket bra pris.
Detta är vi ensamma om!

I Kylix 2 Enterprise finns integrerat stöd för senaste versionen av
Borlands CORBA ORB, VisiBroker 4.5 för Kylix 2. Med CORBA
kan du skapa distribuerade applikationer i heterogena miljöer
(Linux, Windows, Unix, etc) och
där prestanda, lastbalansering,
tillgänglighet är av största vikt.

Companion Tools CD
Med Kylix 2 Pro och Enterprise
får du också en bonus-CD med
tredjepartsverktyg, komponenter,
exempel och bibliotek.

Visual Plus 6

Linuxklient till demowebbtjänst från DATABITEN som beräknar
läsbarhetsindex (LIX) för svenska texter. Anropas över Internet.
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TurboPower Delphi, Kylix 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, Kylix och C++ Builder. Du hittar fler toolboxar, ytterligare information och testversioner via
www.databiten.se.

Abbrevia 3

Async Professional 4

Async Professional CLX

Delphi 1,2,3,4,5,6
Kylix
C++ Builder 1,3,4,5

Delphi 3,4,5,6
C++ Builder 3,4,5
Ny 32-bitarsversion asynkron
komponentbaserad toolbox från
TurboPower, nu med stöd för för
talsyntes/rösttolkning via Speech
API, IP-telefoni (H.323protokollet), SMS-sändning o
mottagning, m m. Dessutom:

Kylix
CLX-och Linux-baserad asynkron
komponentbaserad toolbox från
TurboPower, med stöd för:

VCL-, CLX- och COMkomponenter 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.
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seriell kommunikation under
Windows
integrerat faxstöd (klass 1 o 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.
Stöd för SNPP (skickar textmeddelanden via Internet),
FTP (filöverföring), RASuppringning , fullt VT-100
terminalstöd, faxserverstöd
samt automation via script.

seriell kommunikation under
Linux
flertal filöverföringsprotokoll
(Zmodem, Ymodem, Kermit,
ASCII, m fl)
VT100-terminalemulering
XML-baserad databas för
identifiering och konfiguration
av över 2000 modem
automatisering av
kommunikation via scripts
förbättrat faxserverstöd samt
automation via script.
händelsestyrd arkitektur med
filöverföringar, faxning, etc i
bakgrunden.

Internet Professional
Delphi 3,4,5,6
C++ Builder 3,4,5
Internet Professional är en komplett och väldokumenterad toolbox
för alla Internet-kommunikationstel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
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behov. 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.
Omfattande dokumentation (två
handböcker) och programexempel.
Ett kvalitetsalternativ till
Delphis/C++ Builders FastNetkomponenter.

LockBox 2
Delphi 1,2,3,4,5,6
Kylix
C++ Builder 1,3,4,5
VCL- och CLX-komponenter
för datakryptering och personlig integritet
Öppen, nyckelbaserad kryptering med RSA - generera och
publicera öppna nycklar så att
vem som helst kan skicka dig
krypterade meddelanden

DATABITEN
Box 115
811 22 SANDVIKEN

Extra säker hashning med
MD5 och SHA-1 stöd – generera dina säkra hashvärden för
strängar, buffertar, strömmar
och filer
Digitala signaturer - signera
meddelanden och dokument
med DSA
Rijndael Advanced Encryption Standard - den nya standarden som ersätter äldre
DES.
Standard DES-stöd, med 56bitars och 3x56-bitars nycklar
för extra säkerhet
Förbättrad strängkryptering
Komplett källkod

Orpheus 4

Rasterbilder och etiketter i
celler. Upp till 16000
kolumner och 2 miljarder
rader.
Texteditorer med radbrytning,
bokmärken, sök/ersätt,
flerstegs 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,
inkrementell sökning
formaterade datakopplade och
maskade fält
förbättrad notebook kontroll
kalendrar,
räknedosor,
flervägs spinnkontroller
alarmkomponenter
Omfatande dokumentation
(nära 1300 sidor).

Delphi 1,2,3,4,5,6
C++ Builder 1,3,4,5
Ny version som innehåller över
hundra 16/32-bitars 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 4 hittar du nya FlexEdits
och FlexButtons som ger fullständig kontroll över validering och
utseende på inmatningskontroller,
Validators för total inmatningskontroll, InspectorGrid i stil med
Object Inspector, ImageForms för
läckra formulär, mm.
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).

Sleuth QA Suite 2
Delphi 2,3,4,5, 6
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 Basicapplikationer och rensa bort dolda
buggar. Exporterar rapporter till
XML, HTML och Excel.
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
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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 XML-format. Genom
att kombinera informationen från
Coverage Analyst med ActionRecorder kan du sätta upp en helt
automatisk 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!.
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SysTools 3
Delphi 1,2,3,4,5, 6
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, Explorer-

ListView, 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.

SysTools för Kylix
Kylix, CLX
SysTools för Kylix innehåller
över många hundra systemrutiner och klasser, bl a:
omfattande bibliotek med
stränghanteringsrutiner för
String/AnsiString, nullavslutade strängar och WideString/UniCode
datum/ tidsrutiner,
containerklasser för listor,
balanserade träd, lexikon,
hash-tabeller, kollektioner,
köer, virtuella arrayer, bitmängder, m m
systemregister och INI-filsrutiner,
BCD-aritmetik,
snabb sortering
Regular Expressions för
komplexa sök och byt-utfunktioner
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MIME Internet-konverteringar, text till HTMLkonvertering
CRC-kodning och kontroll av
data för att säkerställa dataintegritet (stöd för Adler32,
CRC16, CRC32,InternetSum,
Kermit16)
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)
uttrycksevalutator för matematiska uttryck,
Business Financial and
Statistical Library
astronomiska rutiner
förbättrade strömmar
lågnivå- och filhanteringsrutiner för Linux
SysTools for Kylix har en
omfattande dokumentation på
700 sidor.

XMLPartner 2.5 Standard
Delphi 3,4,5,6
Kylix
C++ Builder 3,4,5
VCL CLX
Läs och skriv XML-data med
TurboPowers snabba XML Parser
som klarar stora datamängder.
Fullt stöd för XPath och XML
Namespaces
DOM- eller händelsestyrd
parsing
med inbyggd buffring kan
man hantera flera stora XMLdokument samtidigt
XPath 1.0-stöd gör att du
snabbt kan hitta info i XMLdokument
stöd för XML namespaces gör
att man undviker namnkonflikter
stöd för UTF8, UTF16,
UTF16LE och UTF16BE gör
att XMLPartner fungerar med
internationella XML-dokument
Dokumentation (ca 500 sidor) på
Acrobat PDF-format.

XMLPartner 2.5 Professional
Delphi 3,4,5,6
Kylix
C++ Builder 3,4,5
VCL CLX
Allt i XML Partner Standard, plus
XSL-transformationer (XSLT)
för att manipulera och översätta XML-data
XSL formateringsobjekt för
att omvandla data för
presentation (typsnitt, färger,
sidnumrering, titlar, listor o
tabeller, infogad grafik,
länkar, etc). Formaterade
dokument kan sparas på
HTML- eller RTF-format.

TeeChart Pro 5
Delphi 1,2,3,4,5, 6
Kylix (TeeChart Pro med källkod)
C++ Bu ilder 1,3,4,5
VCL & CLX
TeeChart Pro 5 (5.02) från Steema är senaste versionen av de populära diagramkomponenter som
medföljer Delphi Pro/Enterprise samt C++ Builder
Pro/ Enterprise.
TeeChart Pro är helt VCL/CLX-baserat, varför inga
extra ActiveX:er eller DLL:er behöver installeras.
TeeChart Pro innehåller många tillägg jämfört med
Standard-versionen. Här är några tillägg:

direkt koppling till TTable, TQuery och andra
TDataSet-komponenter.
obegränsat antal egendefinierade axlar
diagram-canvas för att rita egen grafik i diagram
diagrameditor och seriegalleri tillgängliga under
såväl design som exekvering
diagramstöd i QuickReport
dialog för förhandsgranskning av utskrifter och
omfattande skrivarinställningar
animerad zoomning och bläddring
stöd för 14 språk, inkl svenska
export till bitmappar, metafiler, JPEG, PNG,GIF,
XML, ASCII, HTML, Excel, epost, m m.
omfattande demoapplikationer, hjälp och guider

diagram för såväl Windows/Linux- som
webbapplikationer
2D-diagram, TeeChart 3D-mod och
OpenGL 3D
26 typer av serier för 2D och 3D med
möjlighet att kombinera olika typer i
samma diagram
24 matematiska/statistiska funktioner, bl a
glidande medelvärde, kurvanpassning och
trender.
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DATABITEN 20 ÅR –Jubileumspriser!
Denna prislista är daterad 2001-12-08 och återspeglar priserna detta datum. Priser kan ändras på grund av ändrade
leverantörspriser, valutkursförändringar, m m. För kampanjerbjudanden anges speciella kampanjvillkor. För dagsaktuella priser
och fler priser - besök www.databiten.se eller ring! Flera utvecklingsverktyg kan fås till speciella skolpriser - kontakta oss för
mer info.

Några Delphi-böcker

Cross Platform RAD för Visual Basicanvändare
Specialerbjudande, endast för Visual Basic-ägare. Nu kan du
konvertera din kod till Delphi och Kylix och köra dina program
under såväl Windows som Linux. Cross Platform RAD innehåller
Delphi 6 Professional, Kylix Desktop Developer och DeLux
Standard. Med DeLux Standard översätter du din Visual Basickod till Delphi/Kylix. Allt till ett suveränt specialpris! Komplettera
med Visual Plus 6 och du får teknisk support, Plus-dokumentation
och Plus-toolbox. Enda villkoret - du måste visa att du äger en
Visual Basic.

 Cross Platform RAD
 Cross Platform RAD & VIsual Plus 6
(t o m 7/1,ord 7045:-)

5845:6945:-

Delphi 6 med Visual Plus
I DATABITENs Visual Plus 6-paket (VIP) ingår Visual Plus
VCL- och CLX-komponenter för Delphi 6 och Kylix 1 och 2, 90
dagars teknisk support (ej Mini) för Delphi, Kylix o Visual Plus
(max 5 supportfall), Visual Plus-dokumentation över Delphi 6 och
Kylix på PDF-format (1530 sidor).

 Delphi 6 Personal
1295: Delphi 6 Personal & VIP 6 Mini
2020: Delphi 6 Personal & VIP 6
(t o m 7/1,ord 2495:-)
2395: Delphi 6 Personal & uppgr VIP 6
(t o m 7/1,ord 2295:-)
2195:om du redan har VIP 3,4 el 5.
 Delphi 6 Professional (t o m 7/1,ord 10115:-) 9895: Delphi 6 Pro & VIP6 (t o m 7/1,ord 11315:-) 10995: Uppgr Delphi 6 Pro (t o m 7/1,ord 4310:-)
3995:från Borland Pro, C/S, Ent
 Uppgr Delphi 6 Pro & ny VIP 6
(t o m 7/1,ord 5510:-)
5095:från Borland Pro, C/S, Ent
 Delphi 6 Enterprise (t o m 7/1,ord 32595:-) 32100: Delphi 6 Ent. & VIP6 (t o m 7/1,ord 33995:-) 33300: Delphi 6 Ent & VIP 6 Educational Edition
Endast för undervisningsbruk
4985: Delphi 6 Ent Educational Edition
Endast för undervisningsbruk
4585: Uppgr Delphi 6 Ent (t o m 7/1,ord 26075:-) 25750:från äldre Delphi Pro, C/S, Ent
 Uppgr Delphi 6 Ent & uppgr VIP 6
(t o m 7/1,ord 27275:-)
26750:från äldre Delphi Pro, C/S, Ent & VIP 3-5
 Uppgr Delphi 6 Ent & ny VIP 6
(t o m 7/1,ord 27475:-)
26950:från äldre Delphi Pro, C/S, Ent
 Visual Plus 6 Delphi och Kylix
(t o m 7/1,ord 1650:-)
1400: Visual Plus 6 tryckta handböcker
825:endast tillsammans med Visual Plus 6-toolbox
 Connections Delphi Pro
7380: Connections Delphi Enterprise
24420:-
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Advanced Delphi Dev. Guide to ADO
Algorithms and Data Structures
Applying Design Patterns in Delphi and Kylix
Building Delphi 6 Applications
Delphi COM Programming
Delphi 5 Developers Guide
Delphi Developer's Guide to OpenGL
Delphi Developer's Guide to XML
Delphi FAT FAQ's
Delphi Graphics & Game Programming
Exposed
 Delphi Programmers Library
 Developers Guide to Delphi Troubleshooting
 Mastering Delphi 6











720:790:795:755:580:720:540:790:485:755:785:790:790:-

Vinterns Delphi 6-kurser
 Delphi 6 Avancerad Programmering
5 dagar, 4 - 8 februari
 Delphi 6 Grundkurs, 5 dagar, 11 - 15 feb
 Delphi 6 Grundkurs, 4 dagar, 12 - 15 feb
 Delphi 6 Databasutveckling, 4 dagar
12 - 15 mars
 Delphi 6 Webbpublicering, 2 dagar,
18 - 19 mars

17500:16500:13500:14200:8200:-

DATABITEN 20-år Jubileumsrabatt:
10% på ordinarie kurspriser vid bokning senast 25
januari. (Kan inte kombineras med andra rabatter).
5% "boka-tidigt" rabatt, vid bokning minst 1 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

Kylix 2 med Visual Plus 6
Kylix = Delphi för Linux.
I DATABITENs Visual Plus 6-paket (VIP) ingår Visual Plus
VCL- och CLX-komponenter för Delphi 6 och Kylix 2, 90 dagars
teknisk support (ej Mini) för Delphi, Kylix o Visual Plus (max 5
supportfall), Visual Plus-dokumentation över Delphi 6 och Kylix
på PDF-format (1530 sidor).














Kylix 2 Professional (t o m 7/1,ord 2740:-)
Kylix 2 Pro & VIP 6 (t o m 7/1,ord 3940:-)
Kylix 2 Pro uppgr
Kylix 2 Pro uppgr & VIP 6
(t o m 7/1,ord 2525:-)
Kylix 2 Enterprise
Kylix 2 Ent. & VIP 6
(t o m 7/1,ord 21815:-)
Kylix 2 Ent. uppgr
från Kylix Server Developer
Kylix 2 Ent. uppgr & VIP 6
(t o m 7/1,ord 11315:-)
från Kylix Server Developer
Kylix 2 Pro Educational
Kylix 2 Pro Edu & Visual Plus 6
Kylix 2 Enterprise Educational
Kylix 2 Ent. Edu & Visual Plus 6

2590:3690:1525:2425:20415:21615:10115:11115:1350:1750:4310:4710:-
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Några Kylix-böcker
 Kylix Developer's Guide
 Kylix Development
 Kylix Power Solutions

835:Ring!
580:-

JBuilder 6
För Windows, Linux, Sun Solaris och Max OS X
 JBuilder 6 Personal
 JBuilder 6 Professional
(t o m 7/1,ord 10115:-)
 JBuilder 6 Pro uppgrad
(t o m 7/1,ord 4310:-)
 JBuilder 6 Enterprise
(t o m 7/1,ord 32595:-)
 JBuilder 6 Ent uppgrad
(t o m 7/1,ord 20415:-)
Uppgrad. från JB 5 Enterprise
 JBuilder 6 Ent uppgrad
(t o m 7/1,ord 20415:-)
Uppgrad. från JB 5 Enterprise
 JBuilder 6 Enterprise Educational Ed.
Endast för undervisningsbruk
 Connections for JBuilder Pro
 Connections for JBuilder Ent
 JDataStore Server Deplyment License
(1 per CPU)
 JDataStore Per Seat Deployment License
1 per användare

660:9900:3995:32100:19990:19990:4585:7380:24420:22175:995:-

Några JBuilder-böcker
 JBuilder 3 Unleashed
 Introd. to Java Programming w JBuilder 3
 Rapid Application Dev. Using JBuilder 3

640:650:705:-

C++ Builder 5
 C++ Builder 5 Standard
inkl "Learn C++ Builder in 5 Days"
 C++ Builder 5 Professional
inkl Developers Guide
 Uppgr C++ Builder Pro ->
C++ Builder 5 Pro

1210:8610:2790:-

Med C++ Builder 5 Professional får du även CD-skivor
med 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
(t o m 7/1 el. lager slut,ord 26625:-)
 Från Borland Enterprise-produkt->
C++ Builder 5 Enterprise

23200:18095:-

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
inkl Developers Guide (endast för C++ Builder
Pro 5-kunder)

525:-

Några C++ Builder böcker
C++ Builder 5 Developers Guide
685:Borland C++ Builder 5: The Complete Reference 650:Borland C++ Builder 4 Unleashed
720:Teach Yourself Borland C++ Builder 4
375:in 24 Hours
 Teach Yourself C++ Builder 3 In 21 Days
570:




Studentlicenser
 Borland Student Pack
1155:Studentlicens för 1 valfri produkt av Delphi 6 Pro,
Kylix Desktop Developer, JBuilder 5 Pro eller
C++ Builder 5 Pro. Endast CD.
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Delphi-, Kylix och C++ Builder-tillbehör
För uppgraderingar - se www.databiten.se
<http://www.databiten.se> eller ring!
D=Delphi, K=Kylix, C=C++ Builder















































Borland Enterprise Server, Web Edition
Ring!
ADO Express for C++ Builder (C5 Pro)
2190:TeamSource for C++ Builder (C5)
2190:DataSnap Server Unlimited Deployment
3320:License (D6) Per server/obegränsat antal klienter
1st Class 3000 Standard (D5,6)
2290:1st Class 3000 Professional (D5,6,C5)
3230:Abbrevia 3 (D1,2,3,4,5,6 C1,3,4,5,K1)
2490:Abbrevia 2 -> 3
1475:Abbrevia 1 -> 3
2045:Async Professional 4 (D3,4,5,6 C3,4,5)
4250:Async Pro 3 -> 4
2155:Async Pro 2.5 -> 4
2930:Async Professional CLX (K1)
3980:Async Professional 3 ActiveX
3565:Essentials, Vol. 1 (D1,2,3,4,5,6 C1,3,4,5)
995:FlashFiler 2 (D3,4,5,6 C3,4,5)
4890:FlashFiler 1 -> 2
3160:InfoPower 3000 Standard (D5,6)
2745:InfoPower 3000 Pro (D5,6,C5)
3515:InfoPower 3000 & 1stClass 3000 Standard
3710:InfoPower 3000 & 1stClass 3000 Pro
4895:ImageLib 5 Combo (D1,2,3,4,5)
2570:ImageLib 6 Corp Suite (D5,D6)
7855:Internet Professional (D3,4,5,C3,4,5)
3565:LockBox 2 (D2,3,4,5,6,K1,C1,3,4,5)
3565:MemorySleuth 2 (D2,3,4,5,6 C1,3,4,5)
2210:OfficePartner (D3,4,5,6 C3,4,5)
3980:OnGuard (D1,2,3,4,5,6 C1,3,4,5)
2210:Orpheus 4 (D1,2,3,4,5,6,C1,3,4,5)
3565:Orpheus 3 -> 4
2045:Orpheus 2 -> 4
2595:QuickReport 3.5 Pro (D5,6)
1790:ReportBuilder 6.0 (D3,4.5,6)
3270:ReportBuilder Pro 6.0 (D3,4,5,6)
6515:ReportBuilder Enterprise 6.0 (D3,4,5,6)
9845:Sleuth QA Suite 2 (D2,3,4,5,C3,4,5)
3980:Sleuth QA Suite 1 -> 2
2045:SysTools 3 (D1,2,3,4,5,C1,3,4,5)
2645:SysTools 2 -> 3
2045:SysTools 1 -> 3
2595:SysTools for Kylix (K1)
2645:TeeChart Pro 5 VCL/CLX
2235:(D3,4,5,6,C3,4,5)
TeeChart Pro 5 VCL/CLX w source
(D3,4,5,6,K1,C3,4,5)
3640:XMLPartner 2.5 (D5,6,K1,C5)
3795:XMLPartner Pro 2.5 (D5,6,K1,C5)
2645:-

MSDN 7






MSDN Library Subscription
MSDN Professional
MSDN Universal
MSDN Operating Systems
MSDN Enterprise

2055:11880:27610:6935:21680:-

Visual Basic 6







Visual Basic Enterprise
Visual Basic Enterprise Uppgr.
Visual Basic Professional
Visual Basic Professional konk.uppgr
Visual Basic Learning Edition
Visual Basic Learning Edition uppgr

13420:7950:5685:2950:1210:735:-
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Visual C++ 6






Visual C++ Enterprise
Visual C++ Enterprise Uppgr.
Visual C++ Professional
Visual C++ Professional konk.uppgr
Visual C++ Standard

13420:7950:5685:2950:1210:-

Visual Studio 6
 Visual Studio Enterprise
 Visual Studio Enterprise uppgr
 Visual Studio Professional

16410:11055:10995:-

Microsoft - fler utvecklingsverktyg






Macro Assembler
Visual SourceSafe
Visual SourceSafe konk.uppgr
Windows CE Toolkit for Visual C++ 6.0
Windows CE Toolkit for Visual Basic 6.0

1790:5685:2950:2280:2280:-

Bra SQL-bok
 SQL: the Complete Reference

720:-

Fler utvecklingsverktyg













Crystal Reports 8.5 Standard
Crystal Reports 8.5 Professional
Crystal Reports 8.5 Developer Ed
ForeHelp 5
ForeHelp Premier 2001
ProActivate
TeeChart Pro ActiveX
WinRT 4.0
Wise Installation System 9 - Standard
Wise Installation System 9 - Prof
Wise for Windows Installer 3.5 - Standard
Wise for Windows Installer 3.5 - Prof

Mångfald 1988

2490:4735:5850:5470:8885:3095:2745:7795:5290:9585:4995:9585:-

Mul tiGraphics 1990

Visual Plu s 1998

Jag beställer de förkryssade produkterna ovan.
Företag/organisation _______________________________ Namn ____________________________________
Adress __________________________________________ Postadress ________________________________
Ev godsmärkning __________________________________ Ev beställningsnr____________________________
Telefon__________________________________________ Fax ______________________________________
E-post __________________________________________ _________________________________________
Alla priser exkl moms och frakt. Denna prislista är daterad 2001-12-08 och återger priserna detta datum. För
kampanjerbjudanden anges speciella villkor. Våra priser kan ändras på grund av ändrade leverantörspriser,
valutkursförändringar, m m. Vi reserverar oss för ev. skrivfel. Vi leverar mot postförskott eller faktura efter sedvanlig
kreditprövning. Vid fakturering tillkommer en kreditavgift på 30 kr per order. Ej utlösta postförskott debiteras frakt, pf-avgift
och returfrakt + en avgift om 250 kr.
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