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Varm sommar –
het höst…
Det gick fortare än vi trodde - med Delphi 7 alltså. Vi
hade räknat med en ny Delphi-version någon gång i
höst, men medan vi svenskar låg och latade oss på
stränder och i hängmattor, arbetade Borlands utvecklingsteam oförtrutat vidare i ett uppskruvat tempo
(när ska de ta semester?). Med endast ett par veckors
mellanrum lanserade man först nya Kylix 3 för Linux
och sedan Delphi 7 Studio för Windows. Så hösten
blir het.

Kylix 3 med C++
Kylix 3 för Linux har nu stöd för både C++ och
Delphi. I båda fallen bygger man sina visuella applikationer med det gemensamma klass- och komponentbiblioteket CLX. Utvecklingsmiljöerna (separata
för C++ och Delphi) är rejält uppdaterade och i fas
med motsvarande Windows-produkter. Kylix 3 har
också utökat stöd för att skapa webbapplikationer och
webbtjänster, CORBA-stöd mm.

Delphi 7 Studio
Delphi 7 innehåller en hel del nya intressanta
komponentbibliotek och verktyg som
• Indy 9 med än fler komponenter för Internetutveckling
• IntraWeb 5 för snabb, visuell utveckling av
webbapplikationer – se vår utförliga presentation i
juni-numret av Programmeraren och på vår webb
• Rave Reports 5 – rapportgenerator för såväl VCL
som CLX (Rave Reports finns också i Kylixversion)
• ModelMaker 6.2 – för modellbaserad
projektdesign, underhåll och dokumentation med
UML-stöd.
• Bold 4 for Delphi – för UML-baserad design av
databaser och databasapplikationer med Delphi.

Spara pengar!
Du kan köpa dessa utmärkta bibliotek/verktyg
separat, men inte till de förnämliga priser Delphi 7
Studio erbjuder. IntraWeb 5 Enterprise kostar ca
6000 kr, Rave Reports ca 3300 kr, ModelMaker ca
2500 kr och Bold ca 14000 kr, totalt alltså ca 25800
kr. En uppgradering till Delphi 7 Studio Architect,
som innehåller samtliga verktyg ovan, kostar t om 30
september endast 21795 kr, alltså mindre än bara
verktygen!

.NET
I Delphi 7 visar
Borland också för
första gången .NETversionen av
Delphi-kompilatorn
och Delphis .NET
runtime-bibliotek. Detta är en preliminär version
under utveckling. Fullständigt .NET-stöd är planerat
till nästa Delphi-version, troligen någon gång under
våren 2003.

Delphi 7 kurser
Vi uppdaterar just nu våra kurser för att täcka in
nyheterna i Delphi 7 – se våra färska kursplaner
längre fram.

Delphi 7 seminarium
Vill du se och höra mer om nya Delphi 7? Då
rekommenderar vi Borlands halvdagsseminarium i
Stockholm den 11 september. Mer information hittar
du på http://www.borlandseminars.com/delphi7/, där
du också anmäler dig om du vill delta. Seminariet är
kostnadsfritt.

Utveckla för Windows och Linux
Det händer en hel del på Linux-fronten just nu. Det
har varit många aktörer igång med sina egna distributioner, men en samordning ser ut att vara på gång.
RedHat har en stark ställning, men andra leverantörer
samordnar sina distributioner till en enhetlig version.
Med Borlands verktyg – Delphi, Kylix, C++ Builder
och JBuilder är du nu fri att utveckla för såväl
Windows som Linux och med hög kodportabilitet.

JBuilder 7
JBuilder befäster sin dominerande ställning bland
Javautvecklingsverktygen. Under sommaren har både
Sybase (databaser) och BEA (applikationsservrar)
beslutat att använda JBuilder som integrerat
utvecklingsverktyg för sina produkter. Tidigare har
bl a Nokia och Siemens valt JBuilder för sina
javaplattformar för mobila applikationer.

/ Lars Gustafsson
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Lär dig
Delphi i höst!
Här ger vi en kort presentation av innehållet i höstens
Delphi 7-anpassade kurser i Stockholm. Senaste
utförliga kursplaner, kursvillkor och rabatter hittar du
under "Utbildning" på www.databiten.se.
Huvuddelen av kursinnehållet är även tillämpbart med äldre Delphi-versioner samt Kylix för Linux.

Delphi 7 Grundkurs

Delphi 7 Avancerad Programmering

5 dagar
Vår helt Delphi 7anpassade grundkurs 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 Delphis programmeringsspråk (Object
Pascal) från grunden
lära dig objektorienterad programmering med
klasser och gränssnitt
bli förtrogen med Delphi 7: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 7 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 7:s miljö, projekthantering
med projektgrupper, utvecklingsmiljö inkl
objektinspektor, Object TreeView, komponentdiagram, inställningar och debugger, inkl fjärrdebugging i nätverk.
Vi tittar på nyheter i de senaste Delphi-versionernas 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.
Vi tittar på hur man använder ModelMaker i
Delphi 7 för projektdesign, visualisering,
dokumentation och underhåll
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
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mot MS Office via Delphis Servers-komponenter.
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 7:s Internet- och Indykomponenter 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 använda UDDI-bläddraren
för att söka webbtjänster och att 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).
Vi ger en överblick över Microsofts nya .NETplattform och Delphi 7:s förhandsversion av
.NET-kompilator och .NET-bilbiotek
Vi visar hur man internationaliserar applikationer med Delphi 7:s Translation Suite.

Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
"Delphi 7 Avancerad Programmering" inkl övningsuppgifter. Gediget kursmaterial (ca 620 sidor), helt
på svenska.

Delphi 7 Databasutveckling
4 dagar
Kursen riktar sig till dig
som har grundkursens
kompetens och vill gå
vidare med inriktningen
databasprogrammering
med Delphi och Kylix.
Målsättningen med kursen är
att Du skall kunna skriva
strukturerade, snabba och säkra databasapplikationer
med Delphi 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.
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att arbeta med Borland Database Engine (BDE)
och TTable-komponenten. Du lär dig skapa en
Paradox-tabell.

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. 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.
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Kursens avslutande tema är en djupdykning i dagens teknik att bygga flerskiktade, distribuerade
databaser med applikationsservrar med tunna
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 och COM+/MTS
 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.
Vi avslutar med orientering kring visuell UMLbaserad databasdesign med Bold for Delphi som
ingår i Delphi 7 Architect.
Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
'Delphi 7 Databasutveckling' inkl övningsuppg.
Gediget kursmaterial (ca 430 sidor) helt på svenska

5% boka-tidigt rabatt om du bokar en
kurs minst 1 månad före kursstart!

Nya fräscha kurslokaler – 1 PC per deltagare.
Kurs
Delphi 6 Grundkurs, 5 dagar
Delphi 6 Grundkurs, 4 dagar (dag 1 - 4)
Delphi 6/7 Avancerad Programmering, 5 dagar
Delphi 7 Grundkurs, 5 dagar
Delphi 7 Grundkurs, 4 dagar (dag 1 - 4)
Delphi 7 Databasutveckling, 4 dagar
Delphi 7 Webbutveckling, 3 dagar
Delphi 7 Grundkurs, 5 dagar
Delphi 7 Grundkurs, 4 dagar (dag 1 - 4)
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Delphi 7 Webbutveckling
3 dagar
Webbutvecklingskursen
riktar sig till dig som har
grundkursens och databaskursens kompetens och vill
lära dig hur man skapar
Delphi-applikationer för
webben.
Kursen gör dig förtrogen med
utveckling och design av
webbapplikationer med WebBroker/NetCLX i
Delphi och Kylix, WebSnap samt IntraWeb 5 i
Delphi 7. Vi använder dbExpress, BDE, ADO och
InterBase Express för databaskopplingar.
Du lär dig
 konfiguration av Microsofts Internet
Information Server
 skapa 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, felhantering med WebSnap
 användarhantering med inloggning och sessionshantering.
 serverbaserad scripthantering med JavaScripts.
 debugging av ISAPI-DLL:er.
 snabb, visuell utveckling av webbapplikationer
med IntraWeb i Delphi 7. Debugging av IntraWeb-applikationer.
 IntraWeb i applikations- och sidmod. Applikationsmod för fristående webbapplikationer
(EXE-filer och tjänster) som fungerar utan
webbserver. ISAPI-DLL:er med applikationsmod
 IntraWeb sidmod tillsammans med WebBroker
och WebSnap
 IntraWeb och SSL för säker kommunikation.
 samverkan med verktyg som FrontPage och
DreamVeawer för att skapa intressanta användargränssnitt.
Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
'Delphi 7 Webbutveckling' inkl övningsuppg.
Gediget kursmaterial (ca 350 sidor) helt på svenska

Kursnr Vecka
DBU1130
36
DBU1135
36
DBU1147
37
DBU1137
42
DBU1136
42
DBU1157
43
DBU1177
48
DBU1137
50
DBU1136
50

Datum
2 – 6 september
3 – 6 september
9 –13 september
14 – 18 oktober
15 – 18 oktober
22 – 25 oktober
26 – 28 november
9 – 13 december
10 – 13 december

Pris
16500:13500:17500:16500:13500:14200:11500:16500:13500:-
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Bästa Delphi någonsin -

Delphi 7 Studio!
Nya Delphi 7 Studio är den mest kompletta Windows- och webbutvecklingsplattformen någonsin. Med
IntraWeb för snabb webbutveckling, Rave Reports för visuell, plattformsoberoende rapporthantering,
ModelMaker för modellbaserad UML-design och Bold för avancerad, modellbaserad databasdesign.
Delphi 7 introducerar också stöd för .NET och innehåller dessutom Delphi-versionen av Kylix 3 för att du
enkelt ska kunna porta dina Delphi-applikationer till Linux.
Delphi 7 finns i fyra versioner
• Delphi 7 Personal
• Delphi 7 Studio Professional
• Delphi 7 Studio Enterprise
• Delphi 7 Studio Architect
Du kan också få Delphi 7 Studio
tillsammans med DATABITENs
Visual Plus 7-paket som
innehåller
• svensk Delphi/Kylix-dokumentation (ca 1500 sidor),
• Visual Plus 7-toolbox för
Delphi 7 och Kylix 3, samt

• teknisk support på Delphi 7,
Kylix 3 och Visual Plus (max 4
supportfall under 120 dagar).
• 5% rabatt på DATABITENs
Delphi-kurser (kan inte
kombineras med andra rabatter).

Introduktionserbjudande
Fram till 30 september har vi
kraftigt nedsatta introduktionspriser på Delphi 7 och Visual Plus
7. Se prislistan för detaljer.

Delphi 7 Personal
Personal-versionen kan laddas ner
gratis från Borland, alternativt
köpas på CD. Innehåller en
komplett utvecklingsmiljö, optimerande Delphi-kompilator med
stöd för inline assembler, integrerad debugger och VCL-komponentbibliotek, samt en förhandsversion av Delphi .NET-kompilator och .NET-bibliotek.
Saknar dock komponenter för
webb- och databashantering.

Design och test av SOAP-baserat DataSnap-projekt med server- och klientapplikationer i samma projektgrupp. Lägg märke till att vi har Levande data (data från SOAP-servern till klienten) redan under design.
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Personal tillåter endast ickekommersiell användning.

Delphi 7 Studio
Professional
Komplett version för kommersiell
utveckling med
• plattformsoberoende CLXkomponenter (kompatibla med
Kylix),
• databasstöd för lokala MyBase
XML via ClientDataSet,
Paradox och dBASE och
InterBase via BDE, InterBase
och MySQL via dbExpress,
SQL Server via dbGo for ADO
samt direkt mot InterBase via
InterBase Express,
• ny plattformsoberoende (VCL,
CLX) rapporthantering med
Rave Reports 5,
• webbutveckling med WebBroker-NetCLX, Web App
Debugger och nya visuella
IntraWeb 5 (via "sidläge"
tillsammans med WebBroker),
• BizSnap för utveckling av
SOAP-baserade webbtjänster
och konsumenter med UDDIstöd,
• Indy 9-komponenter för alla
tänkbara Internet- och nätverkslösningar,
• TeeCharts 5 för diagrampresentationer,
• InstallShield MSI Lite för att
skapa installationsprogram enligt
Microsofts Windows Installerstandard
På köpet får du
• Kylix 3 Professional för Delphi
(ej C++ versionen), så att du kan
flytta dina Windows-projekt till
Linux,
• Delphi 7 Companion Tools CD
med en rad tredjepartsprodukter,
komponenter och verktyg samt
• en 5-användarlicens av
InterBase 6.5 för att användas
vid utveckling och tester.
Dokumentation på CD (hjälpfiler
samt PDF-dokument). Tryckta
handböcker kan köpas separat.
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Delphi 7 Studio Enterprise

Nyheter i Delphi 7

Jämfört med Professional har
Enterprise-versionen

Här tittar vi i korthet på de
viktigaste nyheterna i Delphi 7

• utökat databasstöd för SQLdatabaser via såväl BDE som
dbExpress (nu inkl SQL Server
2000, Oracle 9i och DB2),
• DataSnap (Midas) för att bygga
databasbaserade flerskiktsapplikationer applikationer (inkl fri
distributionsrätt i Delphi 7) som
kommunicerar via TCP/IP,
DCOM, HTTP eller SOAP.
• CORBA-stöd med en utvecklingsversion av VisiBroker 4.5.
• avancerat XML-stöd för
bindning till och transformation
av XML-data,
• den kompletta versionen av
IntraWeb Enterprise för
snabb, visuell utveckling av
webbapplikationer,
• Borlands webbutvecklingsalternativ WebSnap och Internet
Express,
• Translation Manager för översättning och internationalisering
av applikationer,
• ModelMaker 6 för UML-baserad design och visualisering av
kod
• TeamSource för versionshantering och teamutveckling.

Förbättrad
utvecklingsmiljö

Dessutom ingår

Meddelandefönstret har fått flikar
för att skilja olika typer av
meddelanden, istället för att dessa
blandas i samma fönster.

• Kylix 3 Enterprise (Delphiversionen), så att du kan flytta
dina Windows-projekt till Linux.
• Tryckta handböcker.

Det första man lägger märke till i
nya Delphi 7 är den, mjukare XPlooken i utvecklingsmiljön med
fullfärgsikoner och mildare
färgsättning. Man ser genast också
en rad nya komponentflikar och
komponenter i såväl Pro ("Rave",
flera "IntraWeb", nya "Indy", m fl)
som Enterprise- (DataSnap, än fler
"IntraWeb"-flikar) och Architectversionerna (flera "Bold"-flikar).
För att inte tappa greppet har man i
Delphi 7 gjort det lättare att överblicka och gå till de flikar man
söker på komponentpaletten.
Den automatiska kodningshjälpen
i editorn (Code Insight med Code
Completion) har snabbats upp och
förbättrats. En nyhet är också
inbyggd HTML-kodkomplettering, som underlättar arbetet
med webbsidor.
I projekthanteraren kan man nu
kompilera/bygga alla projekt
fr o m ett visst projekt och framåt.

Delphi 7 Studio Architect

Även debuggerns watchfönster
kan nu ha flera flikar med grupper
av övervakade data.

Jämfört med Enterprise innehåller
Architect-versionen dessutom

Delphi-kompilatorn

• Bold for Delphi – ett avancerat
UML-baserat verktyg för objektorienterad design av databaslösningar tillsammans med komponenter för Delphi 7.

Kompilatorn kan nu varna för kod
som kan ge problem vid en
framtida portning till .NETplattformen. Åtgärda redan nu och
bespara dig framtida problem!

RTL
Det för VCL och CLX
gemensamma run-time-biblioteket
innehåller en rad synliga och dolda
förbättringar. Bl a förbättrat stöd
för flerbytessträngar, trådsäkert
lokaliseringsstöd, nya
strängfunktioner, förbättrad
variant- och trådhantering.
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VCL
Windows XP-teman
VCL i Delphi 7 har stöd för
Windows XP nya "teman", vilket
gör att XP-användare själva kan
välja utseende på Windows
skrivbord och applikationer. XPteman utnyttjar funktioner i nya
XP Common Controls Library
(comctrls.dll ver 6.0).
Man behöver inte modifiera eller
omkompilera sin Delphi 7-applikation för att den ska utnyttja XPteman – det räcker med att lägga
till en extern XML-baserad s k
manifestfil, så får den automatiskt
stöd för de teman användarna
installerar. Man kan alternativt
länka in stödet för XP-teman som
en resursfil. Om applikationen
istället körs under t ex Windows
2000, ser den ut som en vanlig
Windows-applikation.

Delphi 7-applikation som körs under
XP med klassisk Windows-look

Samma applikation som körs med
temat "Windows XP"

nya Indy-komponenter för
Internet-access, nya
databaskomponenter, m m.

CLX
CLX, dvs det plattformsoberoende
klass- och komponentbiblioteket
för Delphi, Kylix (och C++ Builder), innehåller ett antal nya och
förbättrade katalog- och filhanteringskomponenter.

.NET
I Delphi 7 finns ett preliminärt
stöd för Microsofts nya plattform,
.NET, vilket gör det möjligt att
gradvis migrera sina Delphiapplikationer till .NET-plattformen
(Delphi kommer senare, troligen
våren 2003, i en komplett .NETversion).
I Delphi 7 kan man importera
.NET-"assemblies" (motsvarar
paket i Delphi) som COM-objekt
via "Import Type Library"dialogen och man kan exportera
COM-objekt till .NET-hanterade
("managed")-applikationer
Delphi 7-kompilatorn ger, som
beskrivits ovan, nya varningar som
pekar ut kod som måste omarbetas
för att kunna portas till .NET
Med Delphi 7 kommer också en
förhandsversion av kommande
Delphi .NET-kompilatorn
(DCCIL, kallad "Diesel") och
Delphis .NET-bibliotek. Du kan
därför redan nu börja testa att
skriva Delphi .NET-applikationer,
men var beredd på att det kan ske
stora förändringar, speciellt i
klassbiblioteken innan man låser

det hela i en slutversion.

dbExpress
dbExpress är Borlands nya
standard (dbExpress
introducerades i Kylix 1 och
Delphi 6) för plattformsoberoende,
snabb databashantering. Med
dbExpress slipper man att
installera en extern databasmotor
typ BDE eller ADO hos klienten.
dbExpress-drivrutinerna har
uppdaterats för InterBase 6.5, och
MySQL 3.23.49 (Pro, Ent, Arc)
samt Informix 9.2, Oracle 9i och
DB2 7.2 (Ent, Arc) .Dessutom
ingår en ny drivrutin för Microsoft
SQL 2000 (Ent, Arc).
dbExpress innehåller en ny
komponent, TSimpleDataSet för
enkla dbExpress-baserade
tvåskiktslösningar.

BizSnap - XML, SOAP,
Webbtjänster
BizSnap är Borlands samlingsnamn på sina teknologier för
webbtjänster. Här ingår XML,
SOAP, WSDL, UDDI, web
services och web consumers, allt
uppdaterat enligt senaste standarder.
BizSnap i Delphi 7 har förbättrad
felhantering, stöd för att bifogade
data ("attachments") och en lång
rad andra förbättringar. Stöd för
Apache 2.0 (2.0.38) tillsammans
med stöd för Microsoft Internet
Information Server, CGI och WinCGI.

Andra VCL-förbättringar
Många komponenter i VCL har
förbättrats med bl a nya
egenskaper och metoder. Så finns
t ex nya egenskaper som gör att
formulär kan häfta vid skärmens
kanter (ScreenSnap, SnapBuffer).
VCL innehåller också många nya
komponenter, bl a komponenter
för färghantering (TXPColorMap,
TStandardColorMap, TTwilightColorMap) i toolbars och menyer,
ny PageSetUpDialog, nya actions,
Sök webbtjänster på nätet via UDDI
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Ny UDDI-bläddrare gör att man
kan söka, lista och importera
WSDL-dokument från UDDIregister på nätet.
En annan nyhet är att man kan
skapa webbtjänster även i Proversionen av Delphi 7 Studio.

Webbutveckling
WebBroker och IntraWeb (Pro,
Ent, Arc) samt WebSnap (Ent,
Arc) har nu stöd för att skapa
webbapplikationer för Apache 2.0
(2.0.38). Fungerar även för SOAPbaserade webbtjänster.

IntraWeb webbformulär under design i Delphi

IntraWeb 5
Till skillnad mot vanliga Windowsapplikationer som körs lokalt
hos användaren, körs webbapplikationer centralt på en server.
Webbapplikationer körs och visas i
vanliga webbläsare som Internet
Explorer, Netscape, Mozilla, etc.
Fördelen med webbapplikationer
jämfört med traditionella
Windowsapplikationer är att
- de inte behöver distribueras,
installeras eller konfigureras hos
användaren
- användarna behöver inte köra
Windows, utan kan använda
andra plattformar som Linux,
Unix, Mac, etc – det räcker med
en modern webbläsare med stöd
för DHTML och ev. JavaScripts.
Att skapa webbapplikationer har
tidigare varit ganska besvärligt och
krävt specialkunskaper i HTML
och JavaScripts.
Med IntraWeb 5 från AToZed
kan du nu skapa webbapplikationer med visuella användargränssnitt lika enkelt som du skapar
Windows-applikationer i Delphi.
Du bygger användargränssnitten
med webbformulär, lika enkelt
som vanliga Windows-formulär.
Placera ut komponenter, sätt
egenskaper och knyt händelser
precis som vanligt, utan att behöva
skriva egen kod i HTML eller
JavaScripts.
Med IntraWeb kopplar du dina
applikationer till databaser via
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Samma IntraWeb-formulär vid presentation i webbläsare
Delphis vanliga databaskomponenter, och du testkör och debuggar webbapplikationerna precis
som vanliga Delphi-applikationer.
IntraWeb 5 Enterprise (som
medföljer D7 Ent, Arc) kan
användas för att skapa kompletta
webbapplikationer (används då i
s k "applikationsmod"), som i sig
innehåller flera dynamiska sidor.
IntraWeb kan också användas för
att skapa enskilda webbsidor för
användning tillsammans med
Delphis WebBroker/WebSnapteknologier (används då i s k
"sidmod").
Det vanliga är att webbapplikationer körs under en webbserver.
Med IntraWeb Enterprise kan man
i applikationsmod skapa ISAPI-

DLL:er för Internet Information
Server och Apache DLL:er.
Med Enterprise-versionen av
IntraWeb kan man i applikationsmod också skapa fristående
webbapplikationer (EXE-filer),
som inte behöver någon webbserver för att köras. De kan startas
upp manuellt eller köras eller
installeras som tjänster ("services")
för automatisk start. Sådana
"webblikationer" innehåller allt
som behövs för att kunna kommunicera med webbläsare i det lokala
nätet eller över Internet.
I Professional-versionen (samt
Enterprise och Architect) ingår en
sidmodversion av IntraWeb 5, som
gör det möjligt att visuellt designa
webbsidor som sedan används i
WebBroker- (Pro, Ent, Arc) eller
tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

Design av rapport i Rave Reports designer
WebSnap-projekt (Ent, Arc).
Däremot saknas applikationsmoden som gör det möjligt att
skapa fristående "webblikationer".
IntraWeb 5 har beskrivits mer
utförligt i juni-utgåvan av
Programmeraren. Du hittar också
mer info på www.databiten.se .

Rave Reports 5
Rave Reports från Nevrona är ett
komponentbaserat visuellt rapportdesignverktyg med vars hjälp du
kan skapa en rad olika rapporttyper, från enkla "bandade"
rapporter till komplexa, skräddarsydda formulär. Rave har stöd för:
-

exakt sidpositionering
fontkontroll och textjustering
memon med radjustering
full grafik
printerkonfiguration
förhandsgranskning vid design
och körning
återanvändning av rapportdelar.
att rapportfiler (*.rav) kan
modifieras separat från
applikationer
wizards för enkla rapporter och
master-detalj
rapporter på PDF-, HTML-,
RTF-, och textformat.
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Rapporter kan skapas med ett
visuellt rapportverktyg eller direkt
i Delphi-kod.

("reverse engineering") och
enheter med UML-baserade
diagram.

Rave Reports har stöd för såväl
VCL som CLX och är därför
plattformsoberoende avseende
Windows och Linux. Data kan
hämtas från Delphi TDataSethärledda klasser som dbExpress,
BDE, ADO, IBX, ClientDataSet,
etc via TRvDataSetConnection
eller från egendefinierade
datakällor med TRvCustomConnection.

Du kan visuellt designa nya
klasser och komponenter och låta
ModelMaker automatiskt skapa
Delphi-kod. Du kan använda
ModelMaker för att omstrukturera
och byta namn på variabler, metoder, egenskaper, klasser, gränssnitt
etc, på ett enhetligt sätt i hela
projekt ("refaktorering").

Även QuickReports medföljer Delphi
7, men för nya rapporter rekommenderar Borland Rave Reports.

ModelMaker 6.2
ModelMaker i Delphi 7 Enterprise
och Architect är ett fullfjädrat,
utbyggbart kodhanteringsverktyg
med stöd för UML-diagram,
"design patterns", "reverse engineering", refaktorering, m m.
ModelMaker är ett modernt
Delphi-orienterat CASE-verktyg,
som låter modellförändringar
direkt uppdatera den genererade
Delphi-koden. ModelMaker håller
modell och Delphi-kod automatiskt synkroniserade.
Med ModelMaker kan du analysera och dokumentera klassstrukturer hos befintliga projekt

Unikt är att ModelMaker också har
stöd för designmönster ("design
patterns") som gör att du kan
standardisera och återanvända
delmodeller i nya projekt.
Sammanfattningsvis kan sägas att
ModelMaker
- lyfter utvecklingsarbetet ett
snäpp och låter dig tänka i
designbanor istället för i rena
kodtermer
- låter dig arbeta med mycket
större modeller utan att tappa
överblicken
- låter dig experimentera med och
förfina designen till den känns
rätt
- dokumenterar modeller i UMLdiagram

tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
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Design och visualisering av Delphi-komponenter i ModelMaker
- genererar Delphi-kod från
modeller och modeller från
Delphi-kod.

applikationer. Används med
framgång av bl a Sveriges
Riksdag.

ModelMaker har stöd för Bold,
som ingår i Architect-versionen av
Delphi 7, samt Rational Rose.

Med Bold kan du skapa och
designa databaser, tabeller, fält
tillsammans med restriktioner för
data och relationer mellan tabeller
och fält ("affärsregler"). Designen
sker objektorienterat på en hög
nivå. Bold genererar sedan
automatisk databasscheman via
SQL som låter dig automatisk
skapa databaser. Bold har

Bold 4 for Delphi
Bold (ingår i Delphi 7 Studio
Architect) från svenska BoldSoft
är ett UML-baserat verktyg för
objektorienterad modellering,
utveckling och testning av databas-

integrerat stöd för ModelMaker
och Rational Rose.
Med Bolds omfattande
komponentbibliotek integrerar och
bygger du sedan Windowsapplikationer (VCL) baserade på
Bold-modeller.

Bold Model Editor under databasdesign
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Både Delphi & C++ i nya

Kylix 3!
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 och C++
Builder för Windows.
Med Kylix 3 visar Borland att man
tror och satsar på Linux. Med nya
Kylix 3 får du, utöver Delphi-stöd,
även ett komplett C++ stöd och en
uppgraderad utvecklingsmiljö,
helt i nivå med motsvarande Windows-versioner för Delphi 6 och
C++ Builder 6. Stöd för visuell
design och debugging av webbapplikationer med WebSnap, stöd
för att skapa SOAP-baserade
webbtjänster och klienter/konsumeneter, stöd för SOAP-baserad
DataSnap flerskiktsteknik, omfattande XML-stöd, integration med

VisiBroker CORBA, m m.
Vill du utveckla i Delphi (Object
Pascal) eller C++? Med Kylix 3
väljer du språk själv!
Förutom Delphi-stöd har Kylix 3
dessutom en komplett utvecklingsmiljö för C/C++, helt kompatibel
med Borlands C++ Builder 6 för
Windows.
Kylix 3 finns i tre versioner:

Kylix 3 Open Edition
Med Open Edition kan du skapa

Delphi/C++-applikationer enligt
GPL Open Source-regler.
Kompletta utvecklingsmiljöer för
visuell Linuxutveckling med
Delphi samt C++/C++ Builder,
optimerande Delphi- och C++ kompilatorer för Intel32plattformen, stöd för KDE och
GNOME. Hämtas gratis från
www.borland.com/kylix
men får inte användas vid kommersiell utveckling.

Kylix 3 Professional
Med Professional-versionen kan
du

Utvecklingsmiljön i Kylix 3 för C++ under design av en databasapplikation med koppling till en InterBasedatabas via dbExpress och ClientDataSet. Lägg märke till "levande" data även under design.
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• skapa databasapplikationer för
enanvändare med XMLbaserade MyBase,
• databasapplikationer för fleranvändare via dbExpresstekniken mot InterBase,
MySQL, PostgreSQL eller
RedHat Database,
• alternativt via InterBase
Express (IBX) mot InterBase.
• utveckla och debugga webbapplikationer med WebBroker/
NetCLX för Apache.
• skapa klienter/konsumenter till
SOAP-baserade webbtjänster
och automatiskt importera
WSDL-information.
Kylix 3 har en inbyggd HTMLeditor med syntaxmarkering och
förhandsgranskning.
Du får med källkod, on-line hjälp
och tryckt dokumentation, samt
kan distribuera såväl Open Source
som kommersiella applikationer

Kylix 3 Enterprise
Enterprise-versionen innehåller
allt i Pro-versionen, tillsammans
med
• komplett stöd för databasutveckling med Oracle (inkl
Oracle 9i), IBM DB2 och
Informix/Informix SE SQLdatabaser via dbExpress,
• webbutveckling och felsökning
för Apache med visuella
WebSnap,
• utveckling av SOAP-baserade
webbtjänster och klienter/konsumenter med BizSnap,
• stöd för databasutveckling med
Borlands flerskiktsteknik,
DataSnap,
• stöd för Borlands AppServer
via EJB,
• Corba-utveckling med VisiBroker 4.5 for Kylix,
• omfattande XML-stöd med

XML-transformationer, m m. .

Visual Plus 7
Kylix Pro och Enterprise finns
också i DATABITENs Plusversion, med svensk Kylix- och
Delphi-dokumentation (ca 1500
sidor), Visual Plus-toolbox och
teknisk support på Kylix.

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 GPLapplikationer.

Gräddfil för Windowsutvecklare
Jobbar du idag med C++ eller
Delphi för Windows? Funderar du
på Linux-utveckling?
Då är du att gratulera – programmeringsspråken i Kylix 3 är exakt
desamma som i C++ Builder 6
(C/C++) samt Delphi 6 och 7
(Object Pascal). Klass- och komponentbiblioteket CLX är detsamma som du kan använda med
C++ Builder 6 och Delphi 6/7 för
Windows (mycket likt VCL).
Så fort du startat upp Kylix är du
som på hemmaplan, eftersom
utvecklingsmiljöerna i Kylix 3,
C++ Builder 6 och Delphi 6 är
nära identiska. Med Kylix kan
snabbt porta dina Windowsapplikationer till Linux och börja
erövra en ny marknad.

följande nyheter:

C++ & Delphi
• Dubbla utvecklingsmiljöer för
såväl C++, med optimerande
ANSI/ISO C++ kompilator, som
Delphi (Object Pascal)
• Optimerande 32-bitars kompilatorer för Intel. med inline
assemblerstöd för bl a Pentium
4-instruktioner.
• Förkompilerade headerfiler i
C++ för snabbare kompileringar.
• Implementerar plattformsoberoende Standard Template
Library enligt STLport 4.5 för
C++.
• Källkodskompatibla med C++
Builder och Delphi för
Windows

Förbättrade
utvecklingsmiljöer
• Nya Object TreeView, som ger
en bra överblick över alla komponenter och deras relationer i
formulär, datamoduler och
ramar.
• Komponentdiagram låter dig
dokumentera komponenter och
deras relationer i formulär,
datamoduler och ramar. Du kan
också visuellt koppla
komponenter direkt i diagram.
• Snabbare kodkomplettering och
en hel rad andra förbättringar.
• "Make/Build All from here" i
projekthanteraren för att kompilera alla projekt fr om ett visst
projekt.
• Meddelandefönstret har nu

Nyheter i Kylix 3
I korthet innehåller Kylix 3

Kylix 3 Code Completion med C++
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• CD-ROM- enhet

Kylix 3 Enterprise
• 500 MB ledigt hårddiskutrymme
för komplett installation

Kylix 3 Professional
• 350 MB ledigt hårddiskutrymme

Kylix 3 Open Edition
• 250 MB ledigt hårddiskutrymme
Relationer mellan komponenter i ett formulär kan visas med diagram

•

•
•

•

flikar för att bättre skilja olika
feltyper.
Förbättrad debugger, med "Run
Until Return", watchfönster med
flikar för att mer överskådligt
gruppera bevakade variabler och
objekt, m m.
Inbyggd HTML-kodkomplettering i editorn underlättar
webbutveckling
Stöd för anrop av externa
verktyg kopplade till filtyper
(t ex anropa Bison/Yacc för .yfiler) under bygget av C++
projekt, stöd för att lägga till
högerklickalternativ för filtyper
och koppla filtyper till nya
standardkommandon i miljön.
Stöd för att exportera projekt till
GNU-makefiler för automatiserade byggen.

CLX

Linux-distributioner
Följande Linux-distributioner är
validerade för Kylix 3:

• en en rad andra förbättringar i
stödet för SOAP/webbtjänster
• Ny HTML- och XML-schema/XML-DTD

Webbapplikationer
• WebSnap - integrerad Web App
Debugger för felsökning, förbättrade sidproducenter och
dispatchers, ny XSL-sidproducent.
• Indy 9.1 Internet-komponenter
ingår med två nya flikar "Indy
Intercepts" och Indy I/O handlers.

• RedHat 7.2
• SuSE 7.3
• Mandrake 8.2
Kylix 3 är kompatibel med
skrivbordsskal som GNOME och
KDE, men kräver inte dessa.

Companion Tools CD
Med Kylix 3 Pro och Enterprise
får du också en bonus-CD med
tredjepartsverktyg, komponenter,
exempel och bibliotek.

Systemkrav
• Intel Pentium2 och senare, eller
kompatibel, minst 500 MHz
• Minst 256 MB RAM
rekommenderas.

• Nya och uppdaterade run-time
bibliotek och CLX-komponenter, bl a för filhanteringsmenyer.
CLX-biblioteket är helt kompatibelt med CLX-biblioteken för
Delphi 6/7 och C++ Builder 6
för Windows och gör det möjligt
att skriva plattformsoberoende
kod och visuell design för Linux
och Windows.

Stöd för fler databaser
• Uppdaterade databasdrivrutiner
med stöd även för Oracle 9i och
Informix SE.

SOAP och webbtjänster
• Med Kylix 3 kan du automatiskt
skapa SOAP-bindningar direkt i
Delphi- eller C++ kod och
använd alla RAD-fördelar i
Kylix för att underlätta utveckling av webbtjänster
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Projektinställningar för C++ projekt
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Denna prislista är daterad 2002-08-20 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.

Borland
Delphi 7 Studio Kylix 3 och Visual Plus 7
Fram till 30 september pågår vår introduktionskampanj på
Delphi 7 och Visual Plus 7. På köpet får du Kylix 3 (på CD
med Delphi-versionen, ej C++, ej tryckt dokumentation)
när du köper Delphi 7 Studio Pro, Enterprise eller
Architect.
I DATABITENs Visual Plus 7-paket (VIP) ingår Visual
Plus VCL- och CLX-komponenter för Delphi 7 och Kylix
3, 120 dagars teknisk support för Delphi, Kylix o Visual
Plus (max 4 supportfall), Visual Plus-dokumentation över
Delphi 7 och Kylix 3 på PDF-format (ca 1500 sidor) och
5% rabatt på DATABITENs Delphi-kurser (kan inte
kombineras med andra rabatter).
 Delphi 7 Studio Professional
9810:inkl Kylix 3 Pro
 Delphi 7 Studio Pro & VIP 7 inkl Kylix 3 Pro
(t o m 30/9,ord 11010:-)
10810: Uppgr Delphi 7 Studio Pro inkl Kylix 3 Pro
Från äldre Delphi Pro (tom 30/9,ord 4160:-)
3595: Uppgr Delphi 7 Studio Pro & uppgr VIP 7
inkl Kylix 3 Pro . (t o m 30/9,ord 5160:-)
4445:Från äldre Delphi Pro & VIP 3-6
 Uppgr Delphi 7 Studio Pro & ny VIP 7
inkl Kylix 3 Pro . (t o m 30/9,ord 5360:-)
4595:Från äldre Delphi Pro
 Delphi 7 Studio Enterprise
31790:inkl Kylix 3 Enterprise
 Delphi 7 Studio Ent. & VIP 7 inkl Kylix 3 Enterprise
(t o m 30/9,ord 33190:-)
32990: Uppgr Delphi 7 Studio Ent
inkl Kylix 3 Ent.(tom 30/9,ord 19795:-)
16950:Från äldre Delphi Ent
 Uppgr Delphi 7 Studio Ent & uppgr VIP 7
inkl Kylix 3 Ent. (tom 30/9,ord 20995:-)
17950:Från äldre Delphi Ent & VIP 3-6
 Uppgr Delphi 7 Studio Ent & ny VIP 7
inkl Kylix 3 Ent. (t o m 30/9,ord 21195:-)
18150:Från äldre Delphi Ent
 Delphi 7 Studio Architect
36900:inkl Kylix 3 Enterprise
 Delphi 7 Studio Arch. & VIP 7
inkl Kylix 3 Ent. (t o m 30/9,ord 38300:-)
38100: Uppgr Delphi 7 Studio Arch.
inkl Kylix 3 Ent. (t o m 30/9,ord 25585:-)
21795:Från äldre Delphi Ent
 Uppgr Delphi 7 Studio Arch & uppgr VIP 7
inkl Kylix 3 Ent. (t o m 30/9,ord 26785:-)
22795:Från äldre Delphi Ent & VIP 3-6
 Uppgr Delphi 7 Studio Arch. & ny VIP 7
inkl Kylix 3 Ent. (t o m 30/9,ord 26985:-)
22995:Från äldre Delphi Ent
 Delphi 7 Pro Doc Pack
295:endast tillsammans med Delphi 7 Pro
 Visual Plus 7 Delphi 7 & Kylix 3
1650: Visual Plus 7 tryckta handböcker
(t o m 30/9,ord 950:-)
850:endast tillsammans med Visual Plus 7-toolbox
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Några Delphi-böcker











Advanced Delphi Dev.Guide to ADO
720:Algorithms and Data Structures
790:Applying Design Patterns in Delphi and Kylix
835:Delphi COM Programming
590:Delphi/Kylix Database Development - dbExpress 790:Developer's Guide to Delphi Troubleshooting
790:Delphi Developer's Guide to OpenGL
545:Delphi Developer's Guide to XML
790:Developers Guide to Delphi Troubleshooting
790:Mastering Delphi 6
790:-

Höstens Delphi-kurser
 Delphi 6 Grundkurs, 5 dagar, 2 - 6 sept
 Delphi 6 Grundkurs, 4 dagar, 3 - 6 sept
 Delphi 6/7 Avancerad Programmering
5 dagar, 9 - 13 sept
 Delphi 7 Grundkurs, 5 dagar, 14 - 18 okt
 Delphi 7 Grundkurs, 4 dagar, 15 - 18 okt
 Delphi 7 Databasutveckling, 4 dagar
22 - 25 okt
 Delphi 7 Webbutveckling, 3 dagar,
26 - 28 nov
 Delphi 7 Grundkurs, 5 dagar, 9 - 13 dec
 Delphi 7 Grundkurs, 4 dagar, 10 - 13 dec

16500:13500:17500:16500:13500:14200:11500:16500:13500:-

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 3 med Visual Plus 7
Fram till 20 september pågår vår introduktionskampanj på
Kylix 3 (Delphi och C++ Builder för Linux). Se också
specialerbjudande på Delphi 7 med Delphi-versionen av
Kylix 3. För Visual Plus 7 (VIP) - se beskrivning under
Delphi 7 ovan
 Kylix 3 Professional (t o m 20/9,ord 2730:-) 2590: Kylix 3 Pro & VIP 7 (t o m 20/9,ord 3930:-)
3590: Uppgr Kylix 3 Pro (t o m 20/9,ord 1515:-)
1450:från Kylix Desktop Developer/Pro, Delphi 6 Pro/Ent
eller C++ Builder 6 Pro/Ent.
 Uppgr Kylix 3 Pro & ny VIP 7
(t o m 20/9,ord 2715:-)
2450:från Kylix Desktop Developer/Pro, Delphi 6 Pro/Ent
eller C++ Builder 6 Pro/Ent.
 Uppgr Kylix 3 Pro & uppgr VIP 7
(t o m 20/9,ord 2515:-)
2300:från Kylix Desktop Developer/Pro, Delphi 6 Pro/Ent
eller C++ Builder 6 Pro/Ent samt VIP 3-6.
 Kylix 3 Enterprise (t o m 20/9,ord 20435:-) 19995: Kylix 3 Ent. & VIP 7 (t o m 20/9,ord 21835:-) 21195: Uppgr Kylix 3 Ent (t o m 20/9,ord 10120:-)
9950:från Kylix Server Developer/Ent, Delphi 6 Ent eller
C++ Builder 6 Ent.
 Uppgr Kylix 3 Ent. & ny VIP 7
(t o m 20/9,ord 11520:-)
11150:från Kylix Server Developer/Ent, Delphi 6 Ent eller
C++ Builder 6 Ent.
 Uppgr Kylix 3 Ent. & uppgr VIP 7
(t o m 20/9,ord 11320:-)
10950:från Kylix Server Developer/Ent, Delphi 6 Ent eller
C++ Builder 6 Ent samt VIP 3-6
tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

Några Kylix-böcker










Studentlicenser

Applying Design Patterns in Delphi and Kylix
835:Borland Kylix Developer's Guide
755:Building Kylix Applications
840:Delphi/Kylix Database Development - dbExpress 790:Kylix 2 Development
750:Kylix: The Professional Developer's Guide
710:Kylix Power Solutions
595:Mastering Kylix 2
655:Tomes of Kylix -The Linux API
895:-

C++ Builder 6
 C++ Builder 6 Professional
 Uppgr C++ Builder 6 Pro
från äldre C++ Builder Pro
 C++ Builder 6 Enterprise
 Uppgr C++ Builder 6 Enterprise
från äldre C++ Builder Enterprise

9650:3970:31115:20515:-

Några C++ Builder böcker
Borland C++ Builder 5: The Complete Reference 670:C++ Builder 5 Developers Guide
715:Borland C++ Builder 4 Unleashed
715:Teach Yourself Borland C++ Builder 4
380:in 24 Hours
 Teach Yourself C++ Builder 3 In 21 Days
550:




JBuilder 7
För Windows, Linux, Sun Solaris och Max OS X
 JBuilder 7 SE
4090: JBuilder 7 Enterprise
31900: JBuilder 7 Enterprise & Optimizeit Suite 4.2
Bundle
39900: Uppgr JBuilder 7 Enterprise
(tills lager slut,ord 20550:-)
från äldre JB Pro eller Enterprise. Inkl. Optimizeit
Code Coverage & 90-dagars testversion
TeamSource DSP.
 Uppgr JBuilder 7 Ent & Optimizeit Suite 4.2
Bundle
31255:från äldre JB Pro eller Enterprise
 JBuilder 7 SE Educational Edition
1190:Endast för studenter/skolor
 JBuilder 7 Enterprise Educational Edition 4460:Endast för studenter/skolor
 JDataStore Server Deplyment License
21280:(1 per CPU)
 JDataStore Per Seat Deployment License
955:1 per användare

Borland Enterprise Studio 4 for Java
Totallösning med JBuilder 7 Enterprise, Optimizeit Suite
4.2, Borland Enterprise Server - AppServer Edition
(utvecklingslicens), Rational Rose Pro J2002, Rational
Unified Process 2002, samt Macromedia Dreamweaver
MX.
 Borland Enterprise Studio 4 for Java
 Uppgradering JBuilder Pro/Enterprise ->
Enterprise Studio 4 for Java

Ring!
Ring!

Några JBuilder-böcker






Advanced JBuilder 5
EJB with JBuilder 6.0 Unleashed
JBuilder 3 Unleashed
JBuilder 6.0 JFC and SWING Programming
Learn Java with JBuilder 6

DATABITEN
Box 115
811 22 Sandviken

 Borland Student Pack
1115:Studentlicens för 1 valfri produkt av Delphi Pro,
Kylix Pro, JBuilder Pro eller C++ Builder Pro.
Endast CD.
Delphi, C++ Builder, Kylix och JBuilder finns också i
speciella skolversioner till reducerat pris. Ring eller maila
för mer info.

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
4105: DataSnap Server Unlimited Deployment
3190:License (D6/C6) Per server/obegränsat antal klienter
 1st Class 3000 Standard (D5,6)
2090: 1st Class 3000 Professional (D5,6,C5,6)
2990: Abbrevia 3 (D1,2,3,4,5,6 C3,4,5,6,K1,2)
2360: Abbrevia 2 -> 3
1405: Abbrevia 1 -> 3 [:TUA0733:]
 Async Professional 4 (D3,4,5,6 C3,4,5,6)
4285: Async Pro 3 -> 4
2030: Async Pro 2.5 -> 4
2735: Async Professional CLX (K1,2)
3980: Async Professional 3 ActiveX
3495: Essentials, Vol. 1 (D1,2,3,4,5,6 C1,3,4,5,6)
995: FlashFiler 2 (D3,4,5,6 C3,4,5,6)
4925: FlashFiler 1 -> 2
2940: ImageLib 5 Combo (D1,2,3,4,5)
2345: ImageLib 6 Corp Suite (D5,D6)
7175: InfoPower 3000 Standard (D5,6)
2635: InfoPower 3000 Pro (D5,6,C5,6)
3395: InfoPower 3000 & 1stClass 3000 Standard
3530: InfoPower 3000 & 1stClass 3000 Pro
4765: IntraWeb 5 Personal (D5,6)
1090: IntraWeb 5 Developer (D5,6)
5100: IntraWeb 5 Enterprise (D5,6,7,C5,6,K2,3)
6200: LockBox 2 (D2,3,4,5,6,K1,2,C1,3,4,5,6)
3830: MemorySleuth 2 (D2,3,4,5,6 C1,3,4,5,6)
2095: OfficePartner (D3,4,5,6 C3,4,5)
3980: OnGuard (D1,2,3,4,5,6 C1,3,4,5,6)
2095: Orpheus 4 (D1,2,3,4,5,6,C1,3,4,5,6)
3555: Orpheus 3 -> 4
1925: Orpheus 2 -> 4
2445: QuickReport 3.5 Pro (D5,6)
1775: ReportBuilder 6.0 (D3,4.5,6)
2980: ReportBuilder Pro 6.0 (D3,4,5,6)
5995: ReportBuilder Enterprise 6.0 (D3,4,5,6)
8955: ShellShock (D3,4,5,C3,4,5,6)
1675: Sleuth QA Suite 3 (D2,3,4,5,6,C3,4,5,6)
5850: Sleuth QA Suite 2 -> 3
2820: Sleuth QA Suite 1 -> 3
3565: SysTools 4 (D3,4,5,6, C3,4,5,6)
2930: SysTools 3 -> 4
2095: SysTools 2 -> 4
2925: SysTools for Kylix (K1)
2535: TeeChart Pro 5 VCL/CLX
2670:(D3,4,5,6,C3,4,5)
 TeeChart Pro 5 VCL/CLX w source
(D3,4,5,6,K1,C3,4,5)
4455: Visual PlanIt (D5,6,C5,6)
3515: XMLPartner 2.5 (D5,6,K1,2,C5,6)
3860: XMLPartner Pro 2.5 (D5,6,K1,2,C5,6)
2585:-

715:Ring!
630:Ring!
Ring!

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

Microsoft - fler utvecklingsverktyg

Microsoft

 Visual SourceSafe 6.0
 Visual SourceSafe 6.0 konk.uppgr

Microsoft Visual Studio .NET










Visual Basic .NET Standard
Visual C++ .NET Standard
Visual C# .NET Standard
Visual Studio .NET Professional
Uppgrad. Visual Studio .NET Pro
Visual Studio .NET Enterprise Developer
Uppgrad. Visual Studio .NET Ent. Dev.
Visual Studio .NET Enterprise Architect
Uppgrad. Visual Studio .NET Ent. Arc.

1295:1295:1295:10900:5925:19955:12225:25710:18350:-

Microsoft MSDN 7






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

2110:12140:28215:7125:22150:-

5845:3030:-

Bra SQL-bok
 SQL: the Complete Reference

750:-

Fler utvecklingsverktyg










Crystal Reports 8.5 Standard
Crystal Reports 8.5 Professional
Crystal Reports 8.5 Developer Ed
ProActivate
TeeChart Pro ActiveX
Wise Installation System 9 - Standard
Wise Installation System 9 - Prof
Wise for Windows Installer 4.0 - Standard
Wise for Windows Installer 4.0 - Prof

2070:3910:4870:2980:3450:4895:10285:4895:10285:-

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 2002-08-20 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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