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Med starka kort på hand!

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

Berusad 2000-åring nyktrar till!
2002 har varit ett händelserikt år på många sätt...
Bubbelekonomins berusning har övergått i baksmälla
och en påbörjad tillnyktring. De flesta som varit med
i branschen ett tag, kände nog på sig att bubblan
skulle brista, men nedgången blev djupare än vad
åtminstone jag förutsåg. Orsaken ligger kanske i en
olycklig kombination av "sammanträffanden" – en
djup telekomkris, samtidigt som det uppstår en överkapacitet efter 2000-säkringen och de första årens
vilda och amatörmässiga Internet-satsningar. Till
detta ett överskott av lycksökare, med fickor fulla av
riskkapital att förslösa och med den påföljande aktieoch finanskris som ytterligare förvärrade situationen.
Till dessa "sammanträffanden" kommer så en teknisk
omvandling som gör att varje vaken programutvecklare, som inte räds de senaste verktygen, idag på egen
hand kan utföra det jobb som krävde två man för bara
tre år sedan. Denna ständiga tekniska utveckling, som
raskt förvandlar gårdagens invecklade projekt till ren
barnlek, gör att branschen hela tiden måste erövra
nya verksamhetsområden, om den skall kunna öka
antalet sysselsatta.
Nog med dysterheter.

Trender
Ur teknisk synvinkel har 2002 varit ett intressant år.
En tydlig trend är webbapplikationer med webbgränssnitt som kan användas och uppdateras direkt
utan behov av krångliga och kostsamma klientinstallationer. Intresset för SOAP-baserade webbtjänster
är också växande, men många projekt befinner sig än
så länge i sin linda. Med webbtjänster kan du koppla
ihop applikationer över Internet oavsett operativsystem och programspråk. Kanske läge för ett
genombrott redan nästa år?
En annan trend är breddningen av PC-begreppet till
att omfatta handdatorer (PDA), Tablet PC och andra
intelligenta prylar, vilket öppnar upp nya arbetsfält
med nya krav på utvecklingsverktygen.
Linux vinner allt större acceptans – i år har såväl
Sun, IBM, Oracle som andra stora aktörer valt att
satsa på Linux. Skrivbordsskal som GNOME och
KDE närmar sig raskt Windows-klass, liksom
applikationer som Star Office. Olika Linuxleverantörer samsas om mer enhetliga distributioner
(United Linux).
Nya JDK 1.4, tillsammans med nya Java-API:er, gör
att Java 2-plattformen idag har en helt annan tyngd
och bredd än för ett par år sedan.

.NET
I februari lanserade Microsoft sin nya utvecklingsplattform baserad på .NET Framework, en nyhet
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som kommer att
få en växande betydelse framöver.
Med .NET har
Microsoft skapat
en helgjuten,
objektorienterad
och komponentbaserad bas för
applikationsutveckling, på
behaglig distans
från det lapptäcke
som Windows
API idag
utvecklats till.
Precis som Java
2, är .NET i
princip plattforms- och CPU-oberoende. Microsoft
har förstås valt att bygga sin egen .NET-version
ovanpå Windows, men har även på gång .NET för
mobila enheter. Grupper utanför Microsoft arbetar
bl a på en Linux-baserad version av .NET ("Mono").
På sikt tänker nog Microsoft låta .NET stå helt på
egna ben, utan Windows i botten.
I likhet med Java, arbetar .NET med en CPU-oberoende mellankod (i Java kallad "bytekod" i .NET
"MSIL"), som snabbt kan kompileras till specifik
maskinkod, när man kör igång en .NET-applikation.
Till skillnad från Java, är.NET dock inte låst till ett
visst programspråk, utan .NET accepterar alla språk,
bara de är anpassade till .NET-standarder och har en
kompilator för den gemensamma mellankoden. Detta
gör att man direkt kan återanvända kod skriven i ett
.NET språk (t ex Visual Basic), i en applikation
skriven med en annat .NET-språk (t ex Delphi).
Microsoft valde själv att skriva .NET Framework i ett
nytt språk, C# ("C sharp"), som behåller grundsyntaxen i C/C++, men är enklare, mer typsäkert,
objektorienterat och komponentbaserat. Du kan testa
C# för en billig penning (se prislistan).
.NET är en så genomgripande förändring att Microsoft har tvingats till mycket omfattande ingrepp i
sina äldre programspråk som Visual Basic 6 och
Visual C++ 6. Man har också tvingats överge tidigare
programbibliotek (MFC) och teknologier (COM,
ASP) (även om dessa fortfarande kan användas med
.NET, men egentligen inte hör till .NET-världen). För
Visual Studio-utvecklare innebär därför .NET idag ett
svårt val mellan antingen utveckling för Windows
eller utveckling för .NE, men inte båda.

Delphi .NET
När nu Borland arbetar för fullt med kommande
Delphi .NET (som Delphi 7-kund kan du redan nu
testa en preliminär version av .NET kompilator och
tel 026-256493 fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

VCL .NET), så har man istället ambitionen att
Delphi-koden ska vara så portabel som möjligt
mellan .NET, Windows och Linux. I själva verket har
många .NET-utvecklare redan upptäckt att .NET
Framework mycket starkt påminner om Delphis
Visual Component Library (VCL), som i sin första
version lanserades med Delphi 1 redan 1995! En del
konspirativt lagda påstår att hela .NET, ursprungligen
är ett Borland-projekt som köpts över av Microsoft!
Hur det nu än ligger till med den saken, så kan en
Delphi-utvecklare tacksamt konstatera att .NET kontra Windows inte blir ett ödesval – med Delphi blir
möjligt att skriva gemensam kod som kan kompileras
för olika plattformar.

IntraWeb – en revolution
Om jag måste välja en produkt som årets julklapp,
så blir det nog IntraWeb.
IntraWeb används för att skapa webbapplikationer,
dvs applikationer som körs centralt på servrar och
använder webbläsare (Internet Explorer, Netscape,
Mozilla, Opera, handdatorer, etc) för användargränssnittet hos klienten.
Utveckling av dynamiska webbapplikationer med ett
rikt användargränssnitt, har tidigare inneburit krånglig lågnivåprogrammering, som dessutom krävt specialkunskaper i åtminstone HTML och JavaScript.
Med IntraWeb 5 från AToZed kan du nu utveckla
webbapplikationer lika enkelt som vanliga Windows,
Linux- och Java-applikationer. IntraWeb är en komponentbaserad toolbox för visuell utveckling av
webbapplikationer tillsammans med Delphi, C++
Builder och Kylix. Nyligen har även en Java-version
för JBuilder lanserats och en .NET-baserad version är
också under utveckling.
En unik finess är att man kan skapa webbapplikationer som kan installeras och köras utan extern webbserver (dock inte med Java). Tillämpningarna är
många. Du kan t ex utrusta enkla mätdatorer med
applikationer för webbpresentation över lokala nätverk eller Internet, utan att behöva installera och
konfigurera resurshungriga webbservrar.
Om du snabbt vill lära dig IntraWeb så rekommenderar jag vår kurs "Delphi 7 Webbutveckling".
Fram till 17 januari erbjuder vi IntraWeb 5 till ett
kraftigt nedsatt pris.

JBuilder 8
Borland har bestämt sig för att alltid ligga först när
det gäller Java. Nya JBuilder 8 motsäger inte detta.
Stöd för senaste JDK 1.4, möjlighet att modifiera kod
under debugging utan omkompilering av projekten,
många förbättringar i utvecklingsmiljön (som redan
tidigare var av yppersta klass) och projekthantering,
integrerat stöd för utveckling av webbtjänster, m m är
några av nyheterna. Läs mer om JBuilder 8 längre
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fram. Missa inte heller introduktionspriserna, som
gäller t o m 19 december!

Delphi 7 Studio Enterprise & Visual Plus
Nu kan du också uppgradera din Delphi Professional
till nya Delphi 7 Enterprise eller Architect. Komplettera gärna med Visual Plus 7, som vi beskriver
utförligt längre fram. Dessutom ger vi en ordentlig
helgrabatt på Delphi 7 och Visual Plus 7 fram till
17 januari (vissa uppdateringar dock högst så länge
lagret räcker).

C++ Builder 6 Enterprise med
Kylix 3 Enterprise, m m
Borland startar nu en intressant kampanj för dig som
är C++ utvecklare. Om du nyköper eller uppgraderar
till C++ Builder 6 Enterprise får du dessutom med





Kylix 3 Enterprise för C++ och Delphi,
Borland Enterprise Server med VisiBroker 5.1
Fri distribution av flerskikts DataSnap-baserade
flerskiktsapplikationer
Utvecklingslicens för IBM DB2R-databas

Att hämta på Borlands webb finns dessutom


Borland C++ Mobile Edition,

ett verktyg för att utveckla mobila C++-applikationer
för Nokias Symbian-baserade Serie 60-plattform.
Mobile Edition är helt integrerat i C++ Builder 6miljön och har en Symbian OS Emulator för testning
under Windows.
Med C++ Builder 6 Enterprise får du ett komplett
utvecklingsverktyg för Windows, Linux, mobila
applikationer (Symbian), databasapplikationer med
BDE, dbExpress, ADO och InterBase Express,
flerskiktslösningar med DataSnap, XML, COM &
CORBA samt SOAP-baserade webbtjänster.

Delphi 7 kurser – 10 % rabatt
Du hittar kursplaner och tider för vårens Delphi 7anpassade kurser längre fram. Om du bokar dina
kurser senast 17 januari, så ger vi hela 10% rabatt!

Nya skolpriser
Borland har introducerat en helt ny licensmodell för
skolor. Du hittar mer info o priser under "Skolan" på
www.databiten.se

Helgtider
Vår telefonväxel helgstänger den 23 dec kl 14 och
öppnar sedan inte förrän den 7 januari. Men du kan
alltid nå oss via epost med beställningar eller frågor.

God Jul och Gott Nytt År
/ Lars Gustafsson

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

Lär dig
Delphi i
vinter/vår!
Här ger vi en kort presentation av innehållet i vinterns och vårens Delphi 7-anpassade kurser i
Stockholm. Kurserna fungerar även med äldre Delphi-versioner och Kylix. Aktuell kursinformation
hittar du också på www.databiten.se. DATABITEN är Sveriges ledande Delphi-utbildare sedan 1995.

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,
 utveckla enkla webbapplikationer för
presentation i webbläsare med IntraWeb,
 skapa printerutskrifter och rapporter med bl a
Rave Reports

•







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
360 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.

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















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.
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-bibliotek inkl
VCL.NET.
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 630 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

DATABITEN
Box 115
811 22 Sandviken




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.

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

Du lär dig generella tekniker för att konvertera
äldre BDE-baserade applikationer till nya
dbExpress.
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
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.
 konvertera äldre enskikts- och tvåskiktsapplikationer (client/server) till DataSnapbaserade treskiktsapplikationer.
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 490 sidor) helt på svenska

Fräscha kurslokaler – 1 PC per deltagare.
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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 serverbaserade
Delphi-applikationer för
webben.
Kursen gör dig förtrogen med utveckling och design
av webbapplikationer med WebBroker och
IntraWeb 5 (även omfattande kursmaterial för
WebSnap ingår). Webbapplikationer körs på
servrar och använder vanliga webbläsare för presentation. Webbapplikationer med databasstöd intar en
central plats.
DATABITEN är utsedd till Official IntraWeb
Training Partner.
Du lär dig
 konfiguration av Microsofts Internet Information Server (IIS), inkl installation av SSLcertifikat.
 utveckling med Web App Debugger (WAD).,
debugging och loggning
 skapa, testa och felsöka WebBroker-baserade
applikationer för WAD, standard CGI och
ISAPI (för IIS).
 debugging av ISAPI-DLL:er
 Inloggning, cookies, skyddad https/SSLkommunikation, parametrar, databaskoppling,
m m. med WebBroker.
 snabb, visuell utveckling av webbapplikationer
med IntraWeb. Debugging av IntraWeb-applikationer.
 IntraWeb i applikations- och sidläge.
Applikationsläge för fristående webbapplikationer (EXE-filer och tjänster) som fungerar
utan webbserver. ISAPI-DLL:er med applikationsläge.
 användar- och sessionshantering med och utan
cookies, bilder, dynamisk grafik, Macromedia
flashfiler,ActiveX:er, menyhantering, m m.
 databasapplikationer med IntraWeb
 IntraWeb och https/SSL för säker kommunikation.
 olika layouttekniker – formulärbaserad,
inbyggd HTML Layout, HTML-mallar och
stilmallar (CSS).
 IntraWeb sidläge tillsammans med WebBroker.
 samverkan med verktyg som FrontPage och
DreamVeawer för att skapa intressanta användargränssnitt.
Som extra bonus får du vår utförliga dokumentation
av Delphis WebSnap-teknik.
Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
'Delphi 7 Webbutveckling' inkl övningsuppgiter.
Gediget kursmaterial (ca 515 sidor) helt på svenska
tel 026-256493 fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

Kurstider vinter/vår 2002-2003
Kurs
Delphi 7 Grundkurs, 5 dagar
Delphi 7 Grundkurs, 4 dagar (dag 1 - 4)
Delphi 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)

Kursnr Vecka
DBU1137
50
DBU1136
50
DBU1147
6
DBU1137
7
DBU1136
7
DBU1157
13
DBU1177
14
DBU1137
20
DBU1136
20

Datum
9 – 13 december
10 – 13 december
3 –7 februari
10 – 14 februari
11 – 14 februari
25 – 28 mars
31 mars – 2 april
12 – 16 maj
13 – 16 maj

Pris exkl
moms
16500:13500:17500:16500:13500:14200:11500:16500:13500:-

Special - 10% rabatt om du bokar senast 17 januari – se prislistan!
Plats
Plats: Stockholm. Anmäl dig helst minst 14 dagar före
kursstart. Antalet platser är begränsat.

Standardrabatter
•
•
•

Om du bokar en kurs minst en månad före
kursstart ger vi 5% rabatt på ordinarie pris.
Om du, vid ett och samma tillfälle, bokar två olika
kurser, ger vi 2% rabatt på ordinarie priser.
Om du, vid ett och samma tillfälle, bokar tre olika
kurser, ger vi 5% rabatt på ordinarie priser.

Du kan kombinera boka-tidigt med paketrabatter. Ex du
bokar 3 kurser samtidigt minst 1 månad före första
kursstart. Detta ger 5% boka-tidigt + 5%, totalt 10%
paketrabatt på ordinarie priser.

Särskilda villkor
•
•
•
•

Kursanmälan är bindande och kursavgif ten måste
betalas innan kursen startar, såvida inget annat
avtalats.
Vid avbokning inom 7 dagar före kursstart debiteras
hela kursavgiften.
Vid avbokning 8 - 14 dagar före kursstart debiteras
halva kursavgiften.
Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar, ändring av
kursdatum samt att inställa kurs vid för få deltagare,
förhinder hos lärare som sjukdom, etc.

Kvalificerade lärare
Våra lärare är programutvecklare som arbetar med praktisk
programutveckling med de verktyg de undervisar om. De
har dessutom gedigen pedagogisk erfarenhet och har själva
utarbetat den kursdokumentation och de övningsuppgifter
som ingår.

Svensk dokumentation och kursexempel
Vårt kursmaterial är mycket gediget med utförliga
genomgångar samt många kompletta programexempel,
vilket gör att kursdokumentation är ytterst lämplig vid
repetition och som referens efter avslutad kurs. Dessutom
får du en kursdiskett/kurs-CD med de exempel som har
förklarats under kursen.

Skräddarsydda kurser
Är du och ditt företag, skola, etc intresserade av att
genomföra internutbildning i Delphi? Vi ni ha en kurs
anpassad till era behov? Inga problem!
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Kontakta oss med för diskussion om kursuppläggning,
tider, priser, etc så kan vi skräddarsy en passande
utbildning år er.

Bland deltagarna på våra kurser märks
utvecklare från
Aaro Finanssystem, ABB Industrial System, ABB Service, ABB
Substations, AB Sandvik Coromant, AMF Pension, Apoteket
AB, Arbetarskyddstyrelsen, Arbetslivsinstitutet,
ArtDatabanken, AstraZenica, AutoDiagnos, Avitec AB,
Banverket Data, Berifors AB, Bofors AB, Bofors Underwater
Systems, Bombardier Transportation, Bravida, BRÅ
(Brottsförebyggande rådet), CAG Diator, CAP Gemini, Carat,
Celcius Information System, Celcius Tech, CMA
Microdialysis, Combra IndustriTeknik AB, Domstolsverket,
DOSK AB, Eltex of Sweden AB, ElektroSandberg, Enator,
Enea Data AB, Enea Redina AB, Eniac Data, Ericsson
Components AB, Ericsson Hewlett-Packard Telecom AB,
Ericsson Microelectronics, Ericsson Microwave Systems AB,
Ericsson Mobile Communication, Ericsson Radio, Ericsson
Radio Systems, Ernst & Young, Extrico Data AB, Europolitan,
Flir Systems, FOA, Foss Tecator, FRA, Front Capital Systems,
Frontec, Försvarets Materielverk, Försäkringskassan
Stockholm, GEL Data AB, Getinge AB, GFK Sverige AB,
GoldPen Computing AB, Gullfiber AB, Handelsbanken,
Högskolan i Gävle, ID Kort, IMS, IndustriAutomation,
IndustriMatematik, JP Bank, Kalmar Industries Sverige AB,
Kemira Kemi, Kreditfakta, Lorentzon & Wettre, LS Elektronik,
AB Ludvig Svensson, Mandator, Mecel AB, Medidoc, Metria
Lantmäteriet, AB Metric Interconveyor, Miljöförvaltningen
Stockholm, Mitel Semiconductor, Nacka kommun, Norstedts
Juridik, OpenInfo, Pharmacia, ProfDoc, SAAB Automobile
AB, SAAB Bofors Dynamics, Scandia Consult, Securitas Larm,
Sema Group InfoData, Sifo, SIFU, Skogforsk, SL Data, SMM
Sweden AB, Sonnor AB, Sony Sweden, Spectra Precision AB,
Statens Geotekniska institut, Stockholms Universitet, Strålfors
Svenska AB, Sundsvalls Sjukhus, Svalöf Weibull AB, Svensk
FastighetsData, Svensk Kraftmäkling, Sveriges
Försäkringsförbund, Sveriges Provnings- o Forskningsinstitut,
Sveriges Radio, Sveriges Television, SSAB, System 3R
International, Teamster AB,Telia Data, Telia Nättjänster,
Telia Promotor AB, Telia Validation AB, Tetra Pak, Trimble,
Tieto Enator, Validation, Vattenfall, Uppsala Universitet,
Victor Hasselblad, WM-Data, WM-Data eSolutions, WM-Data
Försvarsdata, WM-Data Public Partner, Volvo AB, Volvo
Teknisk Utveckling AB, Vägverket, Zarlinc Semiconductor,
Örebro Lantmän, m fl.

Vi har anordnat internkurser åt bl a
Domstolsverket, Ericsson Telecom, Frontec, IndustriMatematik, OpenInfo, Sandvik Coromant, Securitas Larm,
Telia, WM-Data Ellips, ÅF-Elprojekt, ÖCB - Överstyrelsen för
Civil Beredskap, Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan i
Örebro, Gymnasieskolorna i Falköping med omnejd,
Baldersskolan i Skellefteå, m fl.
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Blixtsnabb webbutveckling med
Delphi, Kylix, C++ Builder, JBuilder &

IntraWeb 5.1
IntraWeb 5.1 är ett RADikalt verktyg för att skapa webbapplikationer! Nu till kampanjpris!
IntraWeb är en nyskapande toolbox för Delphi, Kylix-, C++ Builder och JBuilder, med vars hjälp
du snabbt kan bygga serverbaserade webbapplikationer med ett
rikt användargränssnitt och dynamiskt innehåll. Applikationer
som kan presenteras i vanliga
webbläsare som Internet Explorer, Netscape, Mozilla och handhållna enheter (PDA).
Med IntraWeb får du en visuell,
komponentbaserad utvecklingsmiljö som gör det lika enkelt att
skapa webbapplikationer som
vanliga Windows-och Linux-applikationer!
Om du händelsevis har utvecklat
DOS-applikationer, så minns du
säkert att övergången från DOS till
Windows var en pärs - tills RADverktyg som Delphi och senare C++
Builder dök upp. Istället för att
drunkna i Windows API:er, kunde
man med Delphi/C++ Builder
snabbt sjösätta Windowsapplika-

tioner genom kombinationen av en
visuell utvecklingsmiljö och Object
Pascal/C++. Linux har gått igenom
samma utveckling - med Kylix
(=Delphi & C++ för Linux) finns
nu ett RAD-verktyg för snabb,
visuell applikationsutveckling. På
Java-fronten innebar JBuilder med
sin visuella komponentbaserade
utveckling ett stort språng framåt.
Genom att kapsla in komplicerade
API:er för Windows, Linux och
Java i en komponentbaserade
klassbibliotek öppnades vägen för
snabb utveckling av applikationer
med grafiska användargränssnitt,
kommunikation och databasstöd.
Senaste åren har dock ett liknande
problem dykt upp – hur skapa
applikationer för webben, utan att
gräva ned sig i handkodning med
HTML, ASP och Javascripts? Hur
utnyttja kunskaper om utveckling
av grafiska Windows-, Linux- eller
Java-applikationer för utveckling av
webbapplikationer för presentation
i webbläsare?

Borlands WebBroker- och WebSnap-teknologier i Delphi, Kylix
och C++ Builder har förenklat arbetet med att knyta ihop Pascal- &
C++ programmering med webbutveckling, men har inte gjort det enkelt! WebBroker och WebSnap
ligger tyvärr långt från den visuella
design vi är bortskämda när vi
utvecklar Windows-, Linux- och
Java-applikationer.

IntraWeb
IntraWeb utvecklas av AToZed
Software, samma utvecklingsteam
som står bakom Indy-komponenterna i Delphi, Kylix och C++
Builder. IntraWeb är faktiskt internt
baserad på Indy-komponenterna.
Aktuell IntraWeb-version är 5.1.
När du köper IntraWeb ingår också
1 år fria uppgraderingar till alla nya
versioner (du kan också teckna dig
för 2 års uppgradering).

Visuell design
När du designar IntraWeb-applikationer, arbetar du precis som när du
skapar vanliga Windows-, Linuxeller Java-applikationer. Använd

Ett IntraWeb-formulär först under design i
Delphi/Kylix/C++ Builder och därefter
under körning i en webbläsare (här
Internet Explorer) – tekniken är densamma
som vid design av grafiska Delphi-, Kylixoch C++ applikationer

DATABITEN
Box 115
811 22 SANDVIKEN

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

webbformulär (speciella webbanpassade formulär), tillsammans med
ramar (frames) och datamoduler fyll dem med icke-visuella standardkomponenter (t ex dataåtkomstkomponenter) tillsammans
med IntraWebs egna komponenter.
IntraWeb har vanliga komponenter
som knappar, labels, editboxar,
memon, listboxar, matriser/griddar,
etc tillsammans med databaskopplade dito. Dessutom finns speciella
webbkomponenter som regioner,
länkar, m m. Man kan välja mellan
serverbaserade komponenter, vars
händelser exekveras av webbapplikationen på servern och HTML/
Javascript-baserade som exekveras
i webbläsaren.

ISAPI-DLL:er, som körs under
Microsofts Internet Information
Server (IIS), samt Apache DSOmoduler (Delphi 6, 7, Kylix 2, 3,
C++ Builder 6) som körs under
Apache webbserver (Windows och
Linux). JBuilder-versionen skapar
Apache-applikationer

Fristående applikationer
Unikt är att IntraWeb (ej Java-versionen) också kan skapa helt fristående webbapplikationer som kan
installeras och anropas utan behov
av en extern webbserver. Hela
HTTP-kommunikationen är istället
inbyggd i applikationen! Du kan nu
alltså distribuera webbapplikationer
utan att också vara tvungen att installera och konfigurera en webbserver! Om flera webbapplikationer
ska köras på samma dator, kan man
låta dem kommunicera via olika
portnummer så att de inte krockar.

Varje formulär motsvarar en presentationssida (en URL) i webbapplikationen, precis som i en vanlig grafisk applikation. Med ramar
kan du lätt åstadkomma återanvändbara designdelar som menyer,
Webbapplikationer som
logindialoger, etc.
tjänster
Du kan skapa egna webbkomponenter, eller modifiera befintliga
IntraWeb-komponenter.
Istället för att basera hela sidlayout
på webbformulär, kan man också
använda HTML-mallar, som antingen har skapats med den inbyggda visuella Layout Manager eller
med externa webbverktyg som
FrontPage och DreamWeaver. Med
hjälp av platshållare/taggar markerar man var man vill komplettera
mallen med dynamiska IntraWebkomponenter.

Fristående webbapplikationer kan
också installeras och startas som
Windows-tjänster (services), så att
de startas automatiskt vid uppstart
av datorn.
IntraWeb låser dig inte till en modell, utan det är mycket enkelt att
kompilera en och samma webbapplikation såväl som självgående
EXE, som tjänst, ISAPI DLL eller
Apache DSO. Enda skillnaderna
ligger i själva projektfilen, medan
övriga moduler kan vara gemensamma för de olika projekttyperna.

Du slipper bökig installation och
konfigurering under en extern
webbserver. Inte heller Borlands
Web App Debugger i Delphi 6/C++
Builder 6 behövs.

IntraWeb tillsammans med
WebBroker och WebSnap
IntraWeb kan också skapa sidorienterade applikationer som bygger på
Borlands WebBroker eller WebSnap-teknologier. Du använder då
IntraWeb för att snabbt skapa applikationernas användargränssnitt.

IntraWeb-versioner
Borland har insett vilket revolutionerande verktyg IntraWeb är. När
du köper Delphi 7 Enterprise eller
Architect får du därför med en
komplett IntraWeb 5.0 Enterprise
för Delphi 7 (som gratis kan uppgraderas till version 5.1). I Delphi 7
Pro ingår IntraWeb 5 för sidläge
(används tillsammans med WebBroker), men tyvärr saknas
IntraWeb för applikationsläge.
Om du istället köper IntraWeb 5
Enterprise separat, får du med stöd
för Delphi 5, 6 och 7, Kylix 2 och 3
samt C++ Builder 5 och 6, tillsammans med 1 års fria uppgraderingar
(alt. 2 år) och prioriterad support.
Fungerar med såväl Pro- som Enterprise-/Architect-versionerna av
Delphi, Kylix och C++ Builder.
Till IntraWeb finns också ett stort
antal tredjepartskomponenter.

IntraWeb 5 for Java har för
närvarande stöd för JBuilder 6 & 7.
Stöd för SSL
Du kan också hämta en testversion
Oavsett om man baserar layouten
IntraWeb-applikationer (Enterprise- hos www.atozedsoftware.com
på webbformulär eller HTML-mallversionen) kan enkelt köras med
ar, kan man i efterhand påverka
SLL-krypterad trafik (https).
IntraWeb utbildning
presentationen med CSS-stilmallar
(Cascading Style Sheets), utan att
DATABITEN är en officiell IntraLätt att testa och debugga
applikationerna behöver omkomWeb Training Partner. Du lär dig
Du kompilerar, kör igång och
pileras.
IntraWeb på kursen Delphi 7
debuggar IntraWeb-applikationer
precis som vilka Delphi/Kylix/C++ Webbutveckling, med över 175
IIS och Apache
sidors kursmaterial om IntraWeb.
Builder-applikationer som helst.
IntraWeb kan skapa standard

Missa inte våra kampanjpriser på IntraWeb!
Slutdatum är 17 januari!
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Svensk Delphi- och Kylix-dokumentation, toolbox & support med

Visual Plus 7
Samtliga versioner av Delphi 7 och Kylix 3 finns också i en unik Plus-version från DATABITEN.
I Visual Plus 7-versionen hittar du
följande fyra plus-tillägg till
Delphi 7 och Kylix 3:








120 dagars fri teknisk
support på Delphi 7, Kylix 3
för Delphi och Visual Plus 7
med upp till fyra (4) supportfrågor (ej Mini-versionen).
Visual Plus 7-toolbox med
ytterligare tio attraktiva VCLkomponenter till Delphi 7 och
sex CLX-komponenter till
Delphi 7 och Kylix 3.
Svenska Visual Plushandböcker på ca 1550 sidor
på CD som PDF. Tryckta
Plus-handböckerna finns att få
separat.
5% rabatt på DATABITENs
Delphi-kurser (kan ej
kombineras med andra
erbjudanden)

120 dagars fri
Delphi/Kylix-support
Uppskattad epost-service som kan
visa dig vägen när du har kört fast.
Du kan ställa upp till fyra (4)
supportfrågor kring Delphi 7,
Kylix 3 (Delphi-versionen) och
Visual Plus 7 under 120 dagar.
Supporten gäller Visual Plustoolboxen och själva Delphi/Kylix
tillsammans med Borlands egna
verktyg och komponenter.
Däremot inte tredjepartsverktyg
eller tredjepartskomponenter även
om de medföljer Delphi och Kylix.
Vi garanterar inte att lösa dina
problem, men vi gör vårt bästa.
Supporten gäller vid köp av Delphi
7 eller Kylix 3 med Visual Plus 7
samt vid köp av Visual Plus 7
separat.
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Visual Plus 7-toolbox
I Visual Plus 7-toolboxen ingår
ytterligare tio VCL-komponenter
för Windows-applikationer och
sex CLX-komponenter för plattformsneutrala applikationer.
När du skriver en CLX-baserad
Delphi-applikation som använder
Visual Plus CLX-komponenter,
kan du utan modifiering omkompilera koden för Linux, med hjälp
av Kylix och motsvarande Visual
Plus-komponenter för Kylix.

Kalenderkomponent
VCL,CLX
Svensk kalenderkomponent VPCalendar med veckonumrering
och valfri visning av svenska helgoch märkesdagar, arbetsfria dagar
samt egna märkesdagar. Du kan
enkelt lägga till egna märkesdagar
på stränglistformat (TStrings).
Dessutom innehåller kalendern
egenskaper med uppgifter om
datum som julianska dagtal (en
numrering av dagar sedan "Hedenhös") resp TDateTime-format,

sommartid/ normaltid, solens upp-,
nedgång och högsta höjd för valfri
ort och dag, m m.

Funktionsevaluatorer
VCL,CLX
Komponenten VPFFE innehåller
en snabb funktionsevaluator (Fast
Function Evaluator) för beräkningar av värden hos matematiska
uttryck och formler givna på
strängformat, i stil med
'2·sin(10·x)·e^(-x/4)'

Stöd för alla matematiska standardfunktioner, inkl frac, int,
sinh, cosh, coth, tanh och ndist
(normalfördelning). Listan kan
utökas med egendefinierade funktioner. Vid fel i uttryck, anges feltyp och felposition i stränguttrycket.
VPMFFE-komponenten i Visual
Plus 7 kan evaluera uttryck med
flera variabler (VPFFE klarar
endast 1 variabel) och långa
variabelnamn i stil med:
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'Kapital*(1+ räntesats/100)^år'

<Enter>-komponent
VCL,CLX
Den praktiska komponenten
VPEnter, gör att man kan använda <Enter>-tangenten som alternativ till <Tab> vid navigering
mellan inmatningskontroller typ
editeringsrutor och matrisceller.
Lägg ut en VPEnter-komponent i
formuläret och allt är klart.

Antiviruskomponent
VCL, CLX
Antiviruskomponenten
VPVCheck originalmärker dina
Delphi-applikationer och
kontrollerar vid varje körning att
din exekverba fil inte har modifierats på något sätt. Vid varje förändring, oavsett om den har
orsakats av ett virusangrepp eller
en klåfingrig användare, visas en
varningsdialog (feltexterna väljs
med egenskaper) och applikationen avbryts. Du kan alternativt installera en egen händelserutin och
där välja hur du ska reagera på
dessa varningar.
När du använder Visual Plus-toolboxens antiviruskomponent kan
du och dina användare känna sig
förvissade om att arbeta med originalversionen av programmet - ett
berättigat krav i dagens värld med
tätare kommunikation, mellan
datorer och därmed risker för
spridning av virus, m m.
En annan användning är vid
kundmärkning av applikationer.
Du kan individiuellt signera varje
levererat exemplar av ditt program
med användarens identitet och
sedan förhindra ändring av denna
märkning genom att skydda
applikationen med VPVCheck.
Varje försök att modifiera
användarsignaturen avslöjas och
gör applikationen oanvändbar.

Autoskalning
VCL, CLX
Autoskalningskomponenterna
VPScale och VPGScale anpassar
helt automatiskt fönster/formulärstorlekar, kontroller (inkl matris-
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celler med TVPGScale) och texter
till den skärmupplösning användaren råkar ha.
Vid design kanske du vill arbeta
med en skärmupplösning av 1024x
768. Även om din applikation ser
bra ut när du själv kör den, vittnar
användarna ofta om problem när
de kör applikationen med andra
skärmupplösningar (640x480,
800x600, etc).
Detta fixar du enkelt med
VPScale/VPGScale-komponenterna. Komplettera dina formulär
med var sin autoskalningskomponent och problemen är borta. Din
applikation anpassar sig nu automatiskt till användarnas skärmupplösningar så att formulär och
textsträngar upptar samma skärmyta som vid designen.
Du kan själv förvissa dig om detta
genom att i skalningskomponenternas testläge se hur applikationen
ter sig vid körning med andra
skärmupplösningar. Du kan också
öppna upp en dialogruta som visar
alla teckensnitt som används i
formuläret med uppdelning i skalbara och fasta teckensnitt.
När du är nöjd är det bara att gå ur
testläge, omkompilera och din
applikation är klar för distribution.
Slut på klagomål över textsträngar
som inte syns, kontroller som är

för stora eller små, felplacerade
formulär, etc.

Application och Screen
VCL,CLX
I applikationer baserade på VCL
respektive CLX finns två
automatiskt skapade objekt,
Application och Screen. Med
dessa objekt kan man sätta
egenskaper och händelser för
applikationen som helhet - tyvärr
endast under exekvering och
genom manuell kodning.
Med Visual Plus-toolboxens
VPApplication och VPScreenkomponenter kan du nu sätta
egenskaper och händelser för
Application och Screen redan
under designfasen, lika enkelt som
för andra komponenter!
Med CLX-versionen av VPApplication kan du också snabbt växla
stil på din applikation även under
Windows på samma sätt som
under Linux. Förutom Windowslook kan du välja Motif, Platinum,
Qt, m fl.
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CLX-applikation i Windows-stil:

Samma applikation i Motif-stil:

VPBrowser har stöd för skalning
och utskrift av dokument, samt
håller reda på aktiva HTML-ramar
(frames) och deras innehåll. Du
kan låta användaren styra
VPBrowser eller styra dokumenthanteringen helt eller delvis programmässigt. Du kan med händelserutiner övervaka och ev stoppa
navigering till oönskade
dokument, eller kanske föra en
logg över användarens navigering.Du kan i programkod skicka
data till HTML-sidor som behöver
exv inloggningsuppgifter, sökord,
etc.

MultiDoc
Nu i Platinum-stil:

VPBrowser - HTML- och
aktiva dokument
VCL
Komponenten VPBrowser kapslar
in, förenklar och bygger samtidigt
ut funktionaliten i Microsofts
Internet Explorer 4.x-6 i en
Delphi 7-komponent. Nu kan du
integrera en komplett
skräddarsydd, hypertextbaserad
HTML/Web-bläddrare direkt i
dina egna applikationer. Inte nog
med det – du kan också läsa och
redigera alla dokument som följer
Microsofts Active Documentstandard. Hit hör MS Word, Excel
och PowerPoint i Office-paketen,
Acrobat Reader från Adobe, m fl
(under förutsättning att originalprogrammen finns installerade).
Du kan också visa GIF- och JPEGbilder, samt filkataloger.

Vår medföljande demoapplikation,
MultiDoc, visar hur man bygger
en fullfjädrad dokumentläsare med
Delphi 7 och VPBrowser i Visual
Plus 7. Du kan använda MultiDoc
istället för Internet Explorer (och
Netscape Navigator) – så gör vi
själva. MultiDoc är fullständigt
kompatibelt med Explorer då det
gäller lagring av favoriter, och
andra inställningar för söksida och
startsida.
Till skillnad mot Explorer och
Netscape har MultiDoc dock ett
mycket praktiskt flikbaserat
användargränssnitt som låter dig
hantera flera dokument av olika
typer (HTML, text, Word, Excel,
PowerPoint, PDF, etc) samtidigt.
MultiDoc håller reda på HTMLdokumentens ramar och låter sig
också enkelt integreras i dina egna
applikationer när du har behov av
dokumenthantering.

Du får också med källkoden till
MultiDoc, som du har rätt att fritt
använda och modifiera.

Fler Plus
I Visual Plus 7-toolboxen ingår
dessutom ytterligare Delphienheter för
 kalenderberäkningar
 filhantering inkl filkopiering
 listning och sortering av filkataloger
 snabb quicksortering av godtyckliga datatyper
 listhantering
 numeriska metoder med rotbestämning och funktionsevaluering
 tidtagning

Visual Plushandböcker
Uppskattade handböcker, med den
mest kompletta dokumentationen
över Delphi-språket och dess
grundklasser, m m. Ca 1550 sidor
väldisponerad svensk dokumentation (författare är Lars Gustafsson
hos DATABITEN) som går på
djupet. Visual Plus-handböckerna
behandlar grundligt







Delphi-språket (Object Pascal)
i Delphi 7 och Kylix 3:
Typkonvertering
Stränghantering med alla
strängrutiner i Delphi/Kylix
Varianter
Dynamiska arrayer
Standardparametrar och overloaded procedurer/funktioner

VPBrowser har stöd för senaste
HTML-standard inkl tillägg för
JavaScript, ActiveX och applets
och är fullständigt kompatibel med
Internet Explorer 4 –6.

MultiDoc – flikad webbläsare byggd med Delphi 7 och VIP 7
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Minneshantering
Filhantering och
filkatalogsrutiner
Rutiner för datum och tid
DLL:er (Windows) och SOmoduler (Linux)
Undantagshantering
Objektorienterad programmering med klasser med steg-försteg exempel
Objektorienterad programmering med interface med stegför-steg exempel
Delphis och Kylix grundläggande klassbibliotek (RTL)
för VCL och CLX - TBits,
TList, TPersistent,
TCollection, TStrings,
TStringList, strömmar, registrering av klasser, mm
Projekt, formulär, ramar och
datamoduler i VCL och CLX
Application och Screen
Komponenter och kontroller













Grafik-programmering under
Windows och Linux, inkl
metafiler och nya portabla
ddw-filer
Printerhantering under
Windows och Linux, inkl
mm-skalning oberoende av
printer
Skapa egna Delphi/Kylixkomponenter - steg-för-steg
exempel med personnummerkomponent
Multitasking med trådar under
Windows och Linux
Arbeta med BLOB-fält i
databaser
Alla kompileringsdirektiv
Undantag och exekveringsfel
Visual Plus 7-toolboxen, m m

Nyheter i Visual Plus 7handböckerna:
 Helt uppdaterad för Delphi 7







Nyheter i Delphi 7.
Nya strängfunktioner med
stöd för internationalisering.
SOAP-baserade
webbtjänster och klienter/konsumenter - steg-försteg exempel med webbtjänst
och klienter.
Skapa och modifiera XMLbaserade databastabeller direkt
i Delphi-kod - steg-för-steg
exempel visar dig hur man gör

.
Som standard levererar vi
Visual Plus-handböcker i
fullfärg på Acrobat PDF-format.
Du kan enkelt installera dessa
under Tools-menyn och på så
sätt snabbt läsa och söka on-line.
Om du så önskar kan du också
beställa en tryckt version av
Plus-handböckerna (3 A5pärmar.

och Kylix 3, VCL och CLX

Delphi 7-nyheter i korthet
Delphi 7 Pro














Förbättrad utvecklingsmiljö,
kompilator och klassbibliotek (RTL, VCL och CLX)
Stöd för Windows XP-teman
Komplett stöd för att skapa
SOAP-baserade webbtjänster och konsumenter/klienter
DataSnap flerskiktsapplikationer med SOAP
Stöd för webbutveckling
med WebBroker och Web
App Debugger
IntraWeb 5 Page Mode
(sidläge) för webbapplikationer tillsammans med WebBroker.
Rave Reports – ny rapportgenerator
Indy 9-komponenter för
Internet-kommunikation
Uppdaterad dbExpress, ADO
och InterBase Express
Kylix 3 Professional
(Delphi-versionen) för
Delphi-utveckling under
Linux.
Betaversion av Delphi
.NET-kompilator och VCL
.NET
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Delphi 7 Companion Tools
CD

Delphi 7 Enterprise
Alla nyheter i Pro-versionen samt






IntraWeb 5 Enterprise för
Delphi 7 med stöd för såväl
applikationsläge som sidläge
ModelMaker för UMLbaserad design o dokumentation
dbExpress-stöd för MS SQL
Server
Senaste DataSnap för flerskiktsapplikationer med fri
distributionsrätt
Kylix 3 Enterprise.

Delphi 7 Architect
Allt i Enterprise-versionen plus


Bold for Delphi – ett UMLbaserad verktyg och komponentbibliotek för modell- och
objektorienterad design av
databasapplikationer.

rad Delphi-version. Som Delphi
7-användare kan du redan nu
tjuvkika, eftersom du får tillgång
till viktiga betaversioner av
kompilator och klassbibliotek.
Borland satsar på att låta Delphi
och dess klassbibliotek bli en
gemensam plattform för utveckling av Windows-, Linux- och
.NET-applikationer. Detta till
skillnad mot Microsoft som i stort
sett har tvingats kapa förbindelserna mellan .NET-verktygen
(Visual Studio .NET) och tidigare
Windows-baserade verktyg
(Visual Studio 6).
I själva verket liknar .NET-biblioteken så mycket Delphis VCL,
att det finns konspirationsteorier
som hävdar att Microsoft i hemlighet har köpt grundkonceptet
för .NET från Borland! Hur det
än förhåller sig med detta så kommer du som Delphi-utvecklare att
kunna erövra .NET utan att
behöva överge varken Windowseller Linux-utveckling!

Delphi 7 och .NET
Borlands Delphi-team arbetar nu
intensivt med en ny .NET-base-

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

Windows, Linux & Solaris

JBuilder 8
Senaste versionen av Borlands ledande Java-utvecklingsverktyg är JBuilder 8, med avancerat
stöd för alla typer av e-lösningar, inkl webbtjänster. Du kan installera och arbeta med JBuilder 8
under såväl Windows, Linux och Sun Solaris.
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 och
IBM, ger Borland och JBuilder en
unik ställning inom Java-världen.

JBuilder 8 SE

Nya JBuilder 8 finns i tre huvudversioner: JBuilder Personal,
JBuilder SE och JBuilder Enterprise Edition. Enterprise-versionen kan kompletteras med Optimizeit Suite 5 och kallas då
JBuilder 8 Enterprise Performance Bundle.
För Enterprise-versionerna kan
man dessutom teckna en Software

I JBuilder 8 SE ingår stöd för
"refaktorering" av kod, inbyggda
Javadoc-verktyg för dokumentation, byte av JDK-version, över
250 återanvändbara JavaBeans
med källkod samt en avancerad,
intelligent debugger. Fullt stöd för
presentation, transformation och
validering av XML-dokument.
Stöd för CVS versionskontroll-

Assurance, som berättigar till fria
uppgraderingar av JBuilder under
1 år från köpet.

JBuilder 8 SE är en prisvärd version för dig som vill utveckla kommersiella javaapplikationer, men
inte har behov av databashantering
eller webbstöd.

hantering.

JBuilder 8 Enterprise
JBuilder 8 Enterprise har allt i
SE-versionen plus över 300 JavaBeans, omfattande databasstöd och
verktyg för databashantering, 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
J2EE-platformen, inkl. BEA WebLogic, IBM WebSphere, iPlanet
samt den medföljande Borland
Enterprise Server, AppServer
Edition.
Högre produktivitet med visualisering av UML-kod, unit-testning

Design av databaskopplad webbapplikation i JBuilder tillsammans med IntraWeb 5 – formuläret kommer att
presenteras i vanliga webbläsare – lägg märke till levande data redan under design.
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ett bra paketpris tillsammans med
JBuilder, i JBuilder 8 Enterprise
Performance Bundle.

Nyheter jämfört med
JBuilder 7

Webbapplikation (skapad med JBuilder och IntraWeb – se designbilden
föregående sida) under körning i webbläsare (här Internet Explorer)
och dokumentationsverktyg.
Integration med ledande versionskontrollsystem som CVS, ClearCase och Visual SourceSafe.
Skapa datadrivna webbapplikationer med servlets, JSP och XML
och koppla affärsregler och
webbaserade användargränssnitt
med hjälp av InternetBeans
Express.
Utnyttja medföljande Code
Coverage (ett verktyg i Optimizeit
Suite) för att analysera hur din kod
används under körning, bra för
optimering och eliminering av
"död kod, etc.

Optimizeit Suite 5
Optimizeit Suite 5 innehåller tre
integrerade verktyg för att
förbättra kodkvaliteten på dina
javaapplikationer. Optimizeit är
mycket lätt att använda - du
kompilerar och kör helt enkelt dina
applikationer under övervakning
av Optimizeit och får då tillgång
till följande verktyg:
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Optimizeit Profiler – för att
snabbt ringa in de delar av koden
som bör vara måltavlor för prestandaoptimering. Ödsla inte kraft
och tid på kodförbättringar som
ger någon procents förbättring,
utan koncentrera dig på de delar
som förbättrar prestanda tiotals
procent eller mer. Med Optimizeit
Profiler ringar du snabbt in dessa
delar.
Med Optimizeit Thread
Debugger löser du svåra problem
vid trådhantering, något som
brukar vara notoriskt svårt att
ringa in.
Optimizeit Code Coverage ger
dig statistisk över hur ofta metoder
och kodrader anropas – mycket
användbart vid testning av kod,
identifierar död kod som aldrig
anropas. Stöd för batch-testning.
Optimizeit kan helt integreras med
JBuilder 8 Enterprise, Optimizeit
fungerar även med andra Javautvecklingsverktyg. Du kan köpa
Optimizeit Suite separat, eller till

 JBuilder 8 är baserad på JDK
1.4.1 med snabbare klienter,
stöd för mushjul, dra-ochsläpp, förbättrad
fokushantering, bättre
uppförande under Linux, m m
 Stöd för projektgrupper i projekthanteringen, andra förbättringar i projekthanteringen som
dra-och-släpp filer från skrivbordet, filkatalogsvyer, import
av Visual Café-projekt, m m.
 En rad andra detaljförbättringar
i utvecklingsmiljön med radnumrering, dra-och-släpp, kodformatering efter egen smak,
zoom-verktyg för att ställa
textstorlek, m m
 Förbättrad refaktorering
 Förbättringar för teamutveckling och versionshantering
med stöd för CVS, ClearCase
(Enterprise)

Nyheter i Enterpriseversionen
 Förbättrad debugger med stöd
för Smart Swap, som gör att
koden kan modifieras under
debugging. Smart Swap
baseras på Hot Swap i JDK
1.4. Flera andra debuggerförbättringar.
 Förbättrad enhetstestning (unit
testing) med stöd för "Cactus"
för testning av serverbaserad
kod, JUnit 3.8, m m.
 Enklare webbutveckling med
Struts Open Source ramverk.
En rad verktyg och wizards
med stöd för Struts. Andra
nyheter är WebApp Wizard,
förbättrat JSP tagbibliotek,
JSTL (JavaServer Pages
Standard Tag Library), stöd för
Tomcat 4.1
 Web Services Kit for Java är
nu helt integrerat i JBuilder 8,
med förbättrad hjälp om webbtjänster.
 Förbättrat XML-stöd med
SAX Handler Wizard
använder JAXP (Java API for
XML Processing) i JDK 1.4
tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

Cocoon är uppgraderad till
2.0.3 med ytterligare
förbättringar
 Ant har uppdaterats till 1.5.1
med flera Ant-nyheter
 J2EE stöd för Sybase
Enterprise Application Server
4.1, förbättrad WebLogic 7.xstöd, Oracle 9i-stöd

JBuilder – det ledande
Java-verktyget
JBuilder har med varje ny version
befäst sin ställning som det
ledande och mest kompletta
utvecklingsverktyget för Java. I
flera oberoende
användaromröstningar och
testomgångar har JBuilder varit
den solklara segraren. Borlands
långa erfarenhet av utvecklingsverktyg (sedan 1983), breda plattformskunnande och databaskunnande lyser igenom i slutresultatet.

Plattformsoberoende
JBuilder 8 kan installeras och
köras under Windows, Linux och
Sun Solaris. Applikationer kan
köras på alla Java 2-kompatibla
plattformar.

Följer Java 2-standard
Nya JBuilder 8 följer naturligtvis
de senaste standarder med support
för Java 2 och JDK 1.4.1. Du kan
också installera, kompilera och
testa mot andra JDK-versioner
som 1.2 och 1.3.

Debugger
Den kraftfulla 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
(JBuilder 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 2debugging.
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Med debuggerverktygen i Optimizeit Suite får du än fler möjligheter att förbättra din kod.

Omfattande databasstöd
JBuilder 8 Enterprise är mycket
stark på databashantering. Databasstödet är 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
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 Enterprise-versionen ingår en
testlicens av Borlands SQL-server,
InterBase 7 för Windows, Linux
och Solaris.

JDataStore
Med JDataStore (en utvecklingslicens ingår i JBuilder Enterprise)
får man tillgång till en helt Javabaserad 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.

Webbtjänster och SOAP
Konsumera och utveckla egna
SOAP-baserade webbtjänster med
Borland Web Services Kit for
Java. Stöd för senaste JAXRPCstandard och Apache Axis.
Stöd för WSDL (Web Services
Description Language) och UDDI.
Nyheter är att EJB kan exporteras
som webbtjänster, inspection av
webbtjänstdokument, enkel publicering av webbtjänster till UDDI.

Ladda ner gratis JBuilder
MobileSet 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
JBuilder 8 Enterprise
Performance Bundle
 256 MB RAM, 512MB rekommenderas
 Minst 750 MB ledig hårddisk
(inkl plats som behövs under
installationen).
JBuilder 8 Enterprise
 256 MB RAM, 512MB rekommenderas
 Minst 700 MB ledig hårddisk
(inkl plats som behövs under
installationen).
JBuilder 8 SE
 256 MB RAM, 512MB
rekommenderas
 Minst 650 MB ledig hårddisk
Windows
 Intel Pentium II / 233MHz eller
kompatibel
 Windows 2000 (SP2), XP, eller
NT 4.0 (SP6a).
Linux
 Intel Pentium II / 233MHz eller
kompatibel
 Red Hat Linux 6.2 eller 7.2
med standard GNOME- eller
KDE-skal
Solaris
 UltraSPARC II eller högre
 Solaris 7 (2.7) eller Solaris 8
(2.8).

Introduktionspriser till
19 december
Missa inte Borlands introduktionspriser med sista datum redan
19 december!

J2ME-lösningar
J2ME står för "Java 2 Micro Edition" och inriktar sig på tillämpningar i enklare system, typ mobiltelefoner, handhållna datorer,
"brödrostar", bilar etc.
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Nya snabbare

InterBase 7
Borland InterBase 7 - avancerad, snabb, minnessnål och lättadministrerad databasserver, nu med
multiprocessorstöd.
InterBase 7 har en helt nyskriven kärna för symmetrisk multiprocessorhantering (SMP),
vilket gör att InterBase nu verkligen kan utnyttja kapaciteten
hos servrar med flera processorer.
Den nya trådningstekniken låter
InterBase 7 hantera betydligt
fler samtidiga användare. Den
nya trådningstekniken förbättrar även skalbarheten på
servrar med enbart 1 processor.
Andra nyheter i version 7 är
 stöd för SQL 99-datatypen
BOOLEAN,
 nya JDBC typ 4-drivrutin
vilket gör att man inte längre
behöver köra InterClient Server
vid koppling från Java-applikationer
 omfattande stöd för serverövervakning med automatiska
rapporttabeller innehållande
prestanda, nättrafik, inloggade
användare, kollisioner, m m

IBConsole Plus
InterBase 7 Server (endast Windows-version) levereras med nya
IBConsole Plus, som är ett
visuellt administrationsverktyg,
med en rad förbättringar jämfört
med tidigare versioner av
IBConsole:
 Enklare att editera objekt,
Nyheter

 Data kan importeras och exporteras till XML, HTML, Excel,
etc
 Nya wizards förenklar arbetet
 Grafisk övervakning och
rapporter, m m.

InterBase Server och
Desktop
InterBase 7 finns som tidigare i
såväl Server- som Desktop-versioner. Server-versionen behövs
när användare ska kunna koppla
upp sig mot InterBase-servern över
ett nätverk. Desktop-versionen
används när InterBase körs lokalt
på en dator, dvs samma dator som
databasapplikationerna körs på.
Dessutom finns en del andra
skillnader mellan Server- och
Desktopversioner, t ex Desktop
Edition innnehåller ett enklare
administrationsverktyg, InterBase
Console (utan "Plus").

InterBase 7 Desktop
InterBase 7 Desktop innehåller
programvara och 2 användarlicens.
Man kan köpa ytterligare licenser i
20-pack eller 100-pack (används
när du vill distribuera
applikationer som använder
InterBase Desktop)..

InterBase 7 Server
För InterBase 7 Server behövs en
serverlicens (inkl 1 användarlicens), dels en eller flera extra
användarlicenser. Varje ytterligare
CPU i servern måste också ha en
Desktop Edition

SMP-stöd
JDBC typ 4 drivrutin

Server Edition
X

X

X

IBConsole Plus*

X

Databasövervakning (monitor)

X

Stöd för BOOLEAN
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X

Addtional Processor-licens för att
aktiveras av InterBase-servern.
Ytterligare användarlicenser kan
köpas styckvis, för 10, 20 eller 50
användare. Dessutom finns en
speciell licens som tillåter ett obegränsat antal Internet-uppkopplade användare. Alla licenser är
specifika för varje operativsystem
(Windows, Linux och Solaris)
Dessutom behövs InterBase 7
Media Kit med programvara och
dokumentation (PDF) på CD
(gemensam för Windows, Linux
och Solaris). Tryckta handböcker
kan köpas separat.

Systemkrav InterBase 7
 32 MB RAM
 20 MB hårddiskutrymme för
installation
Windows
 Windows XP, 2000 (SP2), NT
4.0 (SP6a eller högre), ME, 98
Linux
 Linux kärna version 2.2, 2.4
Testade Linux-distributioner :
 Red Hat Linux
 SuSE Linux
Solaris
 Solaris 7, 8, 9

Sammanfattning
InterBase 7 ger dig en smartare,
snabbare, lättadministrerad,
minnessnål och portabel SQLserver som är ett utmärkt val vid
såväl nyutveckling som "upsizing"
av äldre databaser.
Borlands utvecklingsverktyg,
Delphi, Kylix, C++ Builder och
JBuilder har, som sig bör, ett
utmärkt stöd för InterBase.

X
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Denna prislista är daterad 2002-12-13 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.

Delphi 7 Studio Kylix 3 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 1550 sidor) och 5% rabatt på DATABITENs
Delphi-kurser (kan inte kombineras med andra rabatter).

Kampanjpriser fram till 17 januari (för vissa produkter
dock så länge lagret räcker).
 Delphi 7 Studio Professional
inkl Kylix 3 Pro (t o m 17/1,ord 9750:-)
 Delphi 7 Studio Pro & VIP 7
inkl Kylix 3 Pro (t o m 17/1,ord 10950:-)
 Uppgr Delphi 7 Studio Pro
(t o m 17/1, ord 4135:-)

9550:10550:3975:-

inkl Kylix 3 Pro. Från äldre Delphi Pro

 Uppgr Delphi 7 Studio Pro & uppgr VIP 7
(t o m 17/1,ord 5135:-)

4875:-

inkl Kylix 3 Pro .Från äldre Delphi Pro & VIP 3-6

 Uppgr Delphi 7 Studio Pro & ny VIP 7
(t o m 17/1 el. lager slut,ord 5335:-)

4975:-

inkl Kylix 3 Pro . Från äldre Delphi Pro

 Delphi 7 Studio Enterprise
(t o m 17/1,ord 31550:-)

30750:-

inkl Kylix 3 Enterprise

 Delphi 7 Studio Ent. & VIP 7
(t o m 17/1,ord 32950:-)

20375:-

Kylix 3 med Visual Plus 7

inkl Kylix 3 Enterprise. Från äldre Delphi Ent & VIP 3-6

 Uppgr Delphi 7 Studio Ent & ny VIP 7
(t o m 17/1,ord 21095:-)

20575:-

inkl Kylix 3 Enterprise. Från äldre Delphi Ent

 Delphi 7 Studio Architect
(t o m 17/1,ord 36750:-)
inkl Kylix 3 Enterprise
 Delphi 7 Studio Arch. & VIP 7
(t o m 17/1,ord 38150:-)

35750:36950:-

inkl Kylix 3 Enterprise

 Uppgr Delphi 7 Studio Arch.
(tills lager slut,ord 25585:-)

25100:-

inkl Kylix 3 Enterprise.Från äldre Delphi Ent

 Uppgr Delphi 7 Studio Arch & uppgr VIP 7
(t o m 17/1 el. lager slut,ord 26785:-)
26100:inkl Kylix 3 Enterprise. Från äldre Delphi Ent & VIP 3-6

 Uppgr Delphi 7 Studio Arch. & ny VIP 7
(t o m 17/1 el. lager slut,ord 26985:-)

26300:-

inkl Kylix 3 Enterprise. Från äldre Delphi Ent

 Delphi 7 Pro Doc Pack

295:-

endast tillsammans med Delphi 7 Pro

 Visual Plus 7 Delphi 7 & Kylix 3
(t o m 17/1,ord 1650:-)
 Visual Plus 7 tryckta handböcker
endast tillsammans med Visual Plus 7-toolbox
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 Delphi 7 Avancerad Programmering
5 dagar, 3 - 7 feb (t o m 17/1,ord 17500:-)
15750: Delphi 7 Grundkurs
5 dagar, 10 -14 feb (t o m 17/1,ord 16500:-) 14850: Delphi 7 Grundkurs, 4 dagar, 11 - 14 feb
13500: Delphi 7 Databasutveckling
4 dagar, 25 - 28 mars (t o m 17/1,ord 14200:-) 12780: Delphi 7 Webbutveckling
3 dagar, 31 mars - 2 april
(t o m 17/1,ord 11500:-)
10350: Delphi 7 Grundkurs
5 dagar, 12 -16 maj (t o m 17/1,ord 16500:-) 14850: Delphi 7 Grundkurs
4 dagar, 13 - 16 maj
13500:-

19375:-

31950:-

inkl Kylix 3 Enterprise.Från äldre Delphi Ent

 Uppgr Delphi 7 Studio Ent & uppgr VIP 7
(t o m 17/1,ord 20895:-)

Vinterns & vårens Delphi-kurser
10% rabatt på de flesta kurserna om du bokar senast
17 januari!

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. Dessa rabatter kan dock inte kombineras
med den tidsbegränsade rabatten fram till 17/1 2003.
Plats: Stockholm. Övriga villkor - se www.databiten.se

inkl Kylix 3 Enterprise

 Uppgr Delphi 7 Studio Ent
(t o m 17/1,ord 19695:-)

Några Delphi-böcker
 Advanced Delphi Dev.Guide to ADO
720: Algorithms and Data Structures
750: Applying Design Patterns in Delphi and Kylix
835: Delphi COM Programming
630: Delphi Graphics & Game Program. Exposed
735: Delphi/Kylix Database Development - dbExpress 620: Developer's Guide to Delphi Troubleshooting
790: Delphi Developer's Guide to XML
735: Developers Guide to Delphi Troubleshooting
790: Mastering Delphi 6
790:-

1475:950:-

Se också specialerbjudande på Delphi 7 med Delphi-versionen av
Kylix 3 och C++ Builder 6 Enterprise med komplett Kylix 3
Enterprise för Delphi och C++.
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 1550 sidor) samt 5% rabatt på DATABITENs
Delphi-kurser (kan inte kombineras med andra ev. rabatter).

 Kylix 3 Professional
 Kylix 3 Pro & VIP 7 (t o m 17/1,ord 3825:-)
 Uppgr Kylix 3 Pro

2625:3625:1450:-

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 17/1,ord 2650:-)

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 17/1,ord 2450:-)

2350:-

från Kylix Desktop Developer/Pro, Delphi 6 Pro/Ent eller
C++ Builder 6 Pro/Ent samt VIP 3-6.

 Kylix 3 Enterprise
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 Kylix 3 Ent. & VIP 7 (t o m 17/1,ord 21835:-) 21635: Uppgr Kylix 3 Ent
10120:från Kylix Server Developer/Ent, Delphi 6 Ent
eller C++ Builder 6 Ent.

 Uppgr Kylix 3 Ent. & ny VIP 7
(t o m 17/1,ord 11520:-)

11320:-

från Kylix Server Developer/Ent, Delphi 6 Ent eller C++
Builder 6 Ent.

 Uppgr Kylix 3 Ent. & uppgr VIP 7
(t o m 17/1,ord 11320:-)

11120:-

från Kylix Server Developer/Ent, Delphi 6 Ent eller
C++ Builder 6 Ent samt VIP 3-6

 -> JBuilder 8 Ent Performance Bundle
med Software Assurance
(t o m 19/12,ord 43350:-)
Uppgraderingar från JB SE:
 -> JBuilder 8 Enterprise
 -> JBuilder 8 Enterprise
med Software Assurance
 -> JBuilder 8 Ent Performance Bundle
 -> JBuilder 8 Ent Performance Bundle
med Software Assurance

Några Kylix-böcker
 Applying Design Patterns in Delphi and Kylix
835: Borland Kylix Developer's Guide
755: Building Kylix Applications
840: Delphi/Kylix Database Development - dbExpress 620: 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
815:-

Några JBuilder-tillbehör

C++ Builder 6

Några JBuilder-böcker
 Advanced JBuilder 5
 Charles Calvert's Learn JBuilder 7
 JBuilder 7 EJB Programming
 JBuilder 3 Unleashed
 JBuilder 6.0 JFC and SWING Programming
 Learn Java with JBuilder 6

Enterprise-versionen levereras inkl Kylix 3 Enterprise och
Mobile Edition (måste nedladdas).

Kampanjpriser fram till 17 januari!
 C++ Builder 6 Professional
9650: Uppgr C++ Builder 6 Pro
(t o m 17/1,ord 4105:-)
3995:från äldre C++ Builder Pro
 C++ Builder 6 Enterprise
(t o m 17/1,ord 31115:-)
29995:inkl Kylix 3 Enterprise & Mobile Edition (nedladdning)
 Uppgr C++ Builder 6 Enterprise
(t o m 17/1,ord 20515:-)
14995:från äldre C++ Builder Enterprise
inkl Kylix 3 Enterprise & Mobile Edition (nedladdning)
Några C++ Builder böcker
 Borland C++ Builder 5:The Complete Reference
 C++ Builder 6 Developers Guide
 Borland C++ Builder 4 Unleashed
 Teach Yourself Borland C++ Builder 4
in 24 Hours
 Teach Yourself C++ Builder 3 In 21 Days

670:845:715:330:550:-

JBuilder 8
För Windows, Linux och Solaris. Välj till Software
Assurance och du får alla huvuduppdateringar under 1
år från köpet. Tryckta handböcker måste köpas separat.
PDF-dokumentation laddas ner efter registrering.
OBS! Introduktionspriser endast till 19/12!
 JBuilder 8 SE
 JBuilder 8 Enterprise
 JBuilder 8 Enterprise
med Software Assurance
 JBuilder 8 Enterprise Performance Bundle
 JBuilder 8 Enterprise Performance Bundle
med Software Assurance
 JBuilder 8 Enterprise Doc Pack

3995:31180:40655:41650:54450:630:-

Uppgraderingar från JB Pro, Ent. eller Opt. Suite:
 -> JBuilder 8 Enterprise
(t o m 19/12,ord 19950:-)
15555: -> JBuilder 8 Enterprise med Software Assurance
(t o m 19/12,ord 29680:-)
24990: -> JBuilder 8 Ent Performance Bundle
(t o m 19/12,ord 30595:-)
24750:-

DATABITEN
Box 115
811 22 Sandviken

37500:-

29380:38850:40160:52920:-

För Optimizeit 5 - se prislista www.databiten.se

 JDataStore Server Deplyment License

21280:-

(1 per CPU)

 JDataStore Per Seat Deployment License

955:-

1 per användare

 IntraWeb 5 for Java (JBuilder 6,7,(8))
(t o m 17/1, ord 5700:-)
inkl 1 års uppgraderingar o support

2850:-

715:735:630:630:Ring!
655:-

InterBase 7
 InterBase 7 Desktop Edition (Windows,Linux,
Solaris)-programvara inkl 2 användarlicenser
 InterBase 7 Desktop Edition 20 användarlicenser
 InterBase 7 Desktop Edition 100 användarlicenser
 InterBase 7 Media & Companion Tools CD
 InterBase 7 Manual Set
 InterBase 7 for Windows - Server License
 InterBase 7 for Windows - 1 användarlicens
 InterBase 7 for Windows 10 användarlicenser
 InterBase 7 for Windows 20 användarlicenser
 InterBase 7 for Windows 50 användarlicenser
 InterBase 7 for Windows obegränsad Internet-licens
 InterBase 7 for Windows per processorlicens

740:8485:21330:680:580:2265:1720:12545:22185:36920:26340:10940:-

InterBase 7 Server finns också för Linux och Solaris - se
www.databiten.se <http://www.databiten.se>.
Skollicenser
Se separat prislista på www.databiten.se, välj "Skolan" i
menyn.
Delphi-, Kylix och C++ Builder-tillbehör
För uppgraderingar - se www.databiten.se eller ring!
D=Delphi, K=Kylix, C=C++ Builder
 Borland Enterprise Server, Web Edition
 DataSnap Server Unlimited Deployment

4105:3190:-

License (D6/C6) Per server/obegränsat antal klienter

 1st Class 3000/4000 Standard (D5,6,7)
 1st Class & InfoPower 3000/4000
Standard (D5,6,7)
 1st Class & InfoPower 3000/4000
Professional (D5,6,7 C5,6)
 Abbrevia 3 (D3,4,5,6,7 C3,4,5,6,K1,2)
 Abbrevia 2 -> 3
 Abbrevia 1 -> 3

1990:3365:4545:2275:1340:1835:-

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




































Async Professional 4 (D3,4,5,6,7 C3,4,5,6)
Async Pro 3 -> 4
Async Pro 2.5 -> 4
Async Professional CLX (K1,2)
Async Professional 3 ActiveX
Essentials (D1,2,3,4,5,6 C1,3,4,5,6)
FlashFiler 2 (D3,4,5,6,7 C3,4,5,6)
InfoPower 3000/4000 Standard (D5,6,7)
InfoPower 3000/4000 Pro (D5,6,7 C5,6)
IntraWeb 5 Enterprise (D5,6,7,C5,6,K2,3)
(t o m 17/1,ord 5700:-)
inkl 1 års uppgraderingar o support
IntraWeb 5 Enterprise (D5,6,7,C5,6,K2,3)
(t o m 17/1,ord 8850:-)
inkl 2 års uppgraderingar o support
LockBox 2 (D2,3,4,5,6,7 K1,2 C1,3,4,5,6)
MemorySleuth 3 (D3,4,5,6,7 C1,3,4,5,6)
OfficePartner (D3,4,5,6,7 C3,4,5)
OnGuard (D1,2,3,4,5,6,7 C1,3,4,5,6)
Orpheus 4 (D3,4,5,6,7 C1,3,4,5,6)
Orpheus 3 -> 4
Orpheus 2 -> 4
ReportBuilder 7 Standard (D3,4.5,6,7)
ReportBuilder 7 Pro (D3,4,5,6,7)
ReportBuilder 7 Enterprise (D3,4,5,6,7)
ShellShock (D3,4,5,6,7 C3,4,5,6)
Sleuth QA Suite 3 (D2,3,4,5,6,7 C3,4,5,6)
Sleuth QA Suite 2 -> 3
Sleuth QA Suite 1 -> 3
SysTools 4 (D3,4,5,6,7 C3,4,5,6)
SysTools 3 -> 4
SysTools 2 -> 4
SysTools for Kylix (K1)
TeeChart Pro 5 VCL/CLX
(D3,4,5,6 C3,4,5)
TeeChart Pro 5 VCL/CLX w source
(D3,4,5,6 K1 C3,4,5)
Visual PlanIt (D5,6,7 C5,6)
XMLPartner 2.5 Standard (D5,6,K1,2,C5,6)
XMLPartner 2.5 Pro (D5,6,K1,2,C5,6)

4140:1930:2595:3840:3380:960:4760:2730:3315:4995:7995:3705:2025:3840:2025:3430:1835:2325:2835:5710:8510:1610:5655:2685:3390:2820:1995:2785:2440:2555:4480:3515:3725:2490:-

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.

1195:1195:1195:10900:5925:18120:11105:23390:16665:-

Microsoft MSDN 7
 MSDN Library Subscription
 MSDN Professional
 MSDN Universal
 MSDN Operating Systems
 MSDN Enterprise

1945:11720:27240:6885:21385:-

Microsoft - fler utvecklingsverktyg
 Visual SourceSafe 6.0
 Visual SourceSafe 6.0 konk.uppgr
Bra SQL-bok
 SQL: the Complete Reference, 2nd ed.
Fler utvecklingsverktyg
 Crystal Reports 9 Standard
 Crystal Reports 9 Professional
 Crystal Reports 9 Pro uppgr
 Crystal Reports 9 Dev uppgr
 Crystal Reports 9 Advanced Ed
 Crystal Reports 9 Adv. uppgr
 ProActivate 2
 ProActivate 1 -> 2
 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

5450:2830:655:1995:4725:2450:2985:18810:15525:3840:1930:3295:4895:10285:4895:10285:-

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 2002-12-13 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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