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Tuff konkurrens
Har da gjort dina julköp eller bokslatsinköp €in?inte? Tiir det, iör ciä har dn fortFarandt
chansen att atnyttja DATABITENS sena men fina julubjodaudcn iProgrrrmNyheter.

Du har val sett "Galne (Junnars" annonser med "saoslösa" jxiscrbjuda~~kn?
Dwsa "Wösa"
erbjudanden valrat ocW ha srnitiai av sig p&-p
Just nu kan du k6pa bl a da -m- .
och Icakylpmgram till bdkicltn av mdimic
aiit i syfte att v b amkmhdclar p6
konkumntenias bekostnad. I mindre skah @rekommadatta aven i s k "ccmpetitiveu p g d d pä
vissa programmuingsprodukter.

episa,

En orsdc iir dui (tidim) lhga dcrllarkursen, m annm at den &$enck omstmktureringcn av progtambranschen. Företag köps upp, produktlinjer samodnu och aila förstiker muta i .en d stor andel av i
synnerhet Windowsmarknaden som möjligt. F& dig mkund leder d m till en snabb produlrtutveckling med otaliga priserbjudanden.

Ingen tid att förlora!
Tdlsammans med desrsa PrUgremWyhetbt föijcr vik nya pridista, fylld dprogram och verltyg i
synnerhet f& dig m m arbetar rntd ~ ~ b ~ k l i n g .
T1~t$dcnsjunkandeIrn,~harvihmnar~~prisero~menenvarning~pB
plats: Trots en tuff kcmkucms kan ingen markosdifscrabeg i langden aads blm& f& m dollarn tu1
dags dato faktiskt har stigit med hela 27% sedan sedan 1l:aoktaber! SH viU du spara pengar kan det
v m klokt att handla nu1
Vi har en hd dd ii^ jdtrbjadanden idessa FrogmwNylhctcr. Vi Ulmnudessutan 10% rabett
pH alla övriga produkter i v b pridda, med oadsntag röt. uppdakriqgu och produkter med
julpris. Sista datum fOr olla erbjudanden f dm lyl1993.

Nya versioner av TopSpeed-språken
Lagom till jui siirpper Clarion Software version 3.1 av aamtiiga TopSpeed-produkt#.Julcrbjudandc
och uppdat~ringspriserhittar du i dossa FmgmdVyks&r.

Salig med Bortand
Bodand Pasad 7.0 & Pius har blivit en jäctesuccel Den nya versionen har W g a n varit eAulängtad. i synsom den -1
alla m i n ~ l e bos
m tidigare m i o n e r (se vik udoriiga presentation i PmgmnNyhu&r F& november). S& set du dgon som g& omkring med cn'dig min, s& är det
troligen on Pascdprosom har uppdaterat sig.

Vi födänger v h bon&judamlan
(med risse priskmigerjngar) till dig m nyk6pcr ell# uppdate
rar tiil BoPruPcsl7.0 & Pias fram tia d4n 11/1l993.
Den "sianstösa" kampanjan f& Qiipittip Pm WbDOS Chmdsiam fortsaater fram till ärsskiftw.Du
missar vill inte chansen.

Vi har dcasutom fina juterbjudsnden fl flar ~
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P a r a d o x f o r Windows ar nu äntligen på vag - men inte före årsskiftet. F'å andra sidan årsskiftet
ligger också Borland C++ f o r OS/2 2.0.

Microsoft på hugget
Microsoft lanserar en rad nya programprodukter: Visual Basic 2.0, Wintlows for Workgroups, och
Microsoft Access databas ar heta nyheter. Missa absolut inte de hejdlösa introduktionspriserna på
Access och Visual Basic 2.0!
Dessutom julpriser på bl a Microsoft FoxPro, W o r d for Windows, Excel ocdh T r u e T y p e fonter.

Packa kartonger!
Tomten (eller var det pappa Pekka?) har ringt vår support om ett kartongpackningsproblem. Eftersom
vi inte brukar åta oss beställningsjobb, men vet att vi har många skarpta kunder, vidarbefordrar vi därför problemet till vår läsekrets. Hjälp oss att lösa detta och du blir belönad. Se vidare information har

i ProgramNyheter.

Vi på IIATABITEN t a c k a r för å r e t s o m h a r gått och vill samtidigt itillönsl<a dig e n riktig

God~ul
och e t t Gott Nyt-tAr!

Har ar DATABITENS egna förslag till "mjukisar" i år
MultiGraphics Pro
MultiGraphics Pro 1.5 a r den
mest omfattande och kornpletta grafiktoolboxen på marknaden.
Utcnhetsoberoende stöd för olika grafikstandarder, utenheter
som bildskärmar, matrisskrivare, laserskrivare, blackstråleskrivare och pennplotters,
virtuella minnesskärmar,
fönsterhantering,
världskoordinater,
inspelning, lagring och uppspelning av ritkommandon i ritobjekt,
bildhantering
på
standardformat,
handelsehantering med mus,
klocka och tangentbord,
DATABITEN AB
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flexibel text- och symbolhantering i grafikmod,
kraftfull text i10 som kan skraddarsys med inmatningskontroller. m m.
Se novembers Program-Nyheter
för en utförlig presentation.
MultiGraphics Pro kan dra fördel av den virtuella minneshan-.
teringen
i
DATABITENS
PLUS-toolboxar.
MultiGraphics Pro 1.5 finns i
versioner för:
Turbo Pascal 6.0 - 7.0, Borland
Pascal 7.0
StonyBrook Pascal+ 6.1
TopSpeed Modula-2 3.x samt
TopSpeed CK++ 3.x

Varje språk har sin egen språkanpassade handbok (ca 700
sidor på svenska). För MultiGraphics Pro galler att du fritt
får arivanda drivrutiner och fonter aven i kommersiella applikationer. Leverans i januari 1993.

Julerbjudande
MultiGraphics Pro 1.5: 2195:(ord 2825:-)
Bonuspris vid köphppdatering
till Borland Pascal 7.0 & Plus:
Endast 1825:Den enklare MultiGraphics 1.5
ar ett prisvärt alternativ om du
inte tanker använda MultiGraphics i kommersiella applikationer och inte har behov av
drivrutiner
för
SuperVGA,
Tfn 026-25 64 93
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85 14/A, laserskrivare, blackstråleskrivare eller pennplotters:

hantera aven stora grafikobjekt
utan att slå huvudet i taket.

Julpris :1250:-

Julpris

Uppdateringspriser - se beställningssidan!

PLUS 3.5 till TopSpeed: 750:(ord 950:-)

PLUS 3.5

Uppdateringar - se bestallningssidan!

Med DATABITENS PLITS 3.5toolboxar till TopSpeed Modula-2 resp TopSpeed (C/C++
(PLUS-toolboxen finns också
till Turbo PascalIBorland Pascal
7.0) får du tillgång till eitt stort
antal valtestade moduler fijr

Mångfald
Professionell

felhantering (SuperVisor-tekniken),
virtuell minneshanterin2 rned
stöd för XMS, EMS och disk,
stora virtuella arrayer,
filhanteringsrutiner (kopiering,
filkataloger, fil- och postlåsning),
tidtagningsrutiner,
generell listhantering med permanent lagring av godtyckliga
listor på disk,
kalendemitiner (dagtal, veckonummer, veckodag, solens uppoch nedgång),
snabb funktionsevaluator (FFE)
som felkontrollerar och kompilerar strängar med materriatiska
uttryck, och sedan evaluerar
dessa för valfri värden.
moduler för viruskontroll, m
m.

.

W

W

PLUS 3.5 är helt samkörd med
MultiGraphics 1.5 och MultiGraphics P r o 1.5. Med den virtuella minneshanteringen kan du

Med Mångfaid kan du köra
"akta" multitasking direkt under
DOS på alltifrån 8086 till
486:or. Upp till 10 standardprogram kan exekvera parallellt. Varje program kan ges en
unik prioritet och tidstilldelning.
Mångfald sköter tidsdelning,
prioritering och hantering av
hårdvaruavbrott.
Med 3861486:or och en minneshanterare typ EMM386, eller
ännu hellre 386MAXBLUEMAX, kan program exekvera
parallellt i EMS-minne. På
8086- eller 286-datorer försedda
med EMS-kort kan program parkeras i expansionsminnet om de
inte ryms inom 640 KB gränsen.
Parkering kan aven ske till disk.
Parkering sker automatiskt vid
behov. Men som sagt, på
3861486:or kan programmen
köras i expansionsminnet!

Mångfald kan köras meny sty rt
eller
via
DOS-kornrnandon

I Mångfald Professionell ingår
dessutom programrneringsverktyg för att från ditt Pascal- eller
C-program direkt starta andra
parallella applikationer, sätta
tidstilldelning och prioritet samt
kommunicera mellan applikationer via meddelanden.
Datainsamling kan pågå samtidigt med presentation, eller körning av andra DOS-program. Du
kan t om skicka tangentbordsmeddelande till andra program
och på så satt emulera tangenttryckningar.
Programverktygen har stöd för
Turbo Pascal, Borland Pascal,
Borland C K + + samt Microsoft
C/C++.
Svensk
dokumentation
till
Mångfald och programverktyg
(Pascal). Kompletterande engelsk dokumentation för C på
disk.

Julpriser
MångfaM Professionell:
Otroliga 995:- (ord 1750:-)

Program som körs i bakgrunden
arbetar mot egna virtuella skarmar, eller mot en extra bildskärm om sådan finns.

TurboPower Software
TurboPower har ett brett utbud
av närmast oumbärliga toolboxar
till Turbo Pascal och Borland
Pascal med allt från fönsterhantering och
lågnivahantering
(Turbo
Professional
och
Object Professional), asy nkron kommunikation (Asynch

DATABITEN AB
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Professsional), filhantering (Btree Filer) till nya WinJSys Library och DataEntry Workshop
för Windows.

Object Professional finns också
i C++ version för Borland C++
och Microsoft CC++. WinISys

Library
och
Datahtry
Workshop fungerar också tillsammans med C/C++-kompilatorerna. Produkterna beskrivs
mer utförligt i ProgramNyheter
för november.

Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

Microsoft
I dessa ProgramNyheter har vi satt julpriser på de välkända svenska versionerna av
Microsoft Word for Windows 2.0 och Microsoft Excel 4.0. Eller varför inte utöka
Windows med fler True-Type fonter från Microsoft? Se beställningsbladet for våra
julpriser. Microsoft har dessutom ett antal intressanta nyheter, som vi har kortfattat
ska presentera:

Visual Basic for
Windows 2.0
Visual Basic 2.0 gör det mycket enkelt a t t tillverka användarvanliga Windowsprogram
med hjälp av ett interaktivt
och visuellt system d a r kod
(procedurer) knyts till d e anvandarobjekt som visas u p p
på skärmen. Varje objekt aktiveras a v meddelanden från
Windows. Alla sådana objekt
med tillhörande basicprocedur e r ger i samarbete det färdiga
programmet!

browser, färgkodade nyckelord,
m m. Med Visual Basic 2.0 följer en verktygslåda med ett flertal färdiga VBX-objekt.

Julpris: 3995:- (rek 4995:-)

Visual Basic 2.0 finns i tre versioner som skiljer i antalet ingående VBX-filer:

F ö r ägare av T u r b o Pascal,
Turbo C++
Borland C++: endast 3850:-!

Visual Basic 2.0

I standardversionenen ingår de
mest grundläggande VBX-verktygen.
Julpris: 1225:- (rek 1450:-)
För uppdateringspriser - se beställningsbladet!
L

Visual Basic innehåller ett stort
antal fiardiga kontroller för anvandardialoger i sin "verktygslada". Du bygger in dem i dina
program helt enkelt genom att
peka och dra dem till önskad
plats p i skärmen och sedan knyta egna BASIC-procedurer till
dem. Med VBX-objekt (Visual Basic Extensions) kan Basicobjekt lagras permanent och
iterarivändas i program efter
program. VBX-objekt baseras i
sin tur på standard DLL-filer,
sorl1 t orn kan vara skrivna i andra programspråk för Windows.
Språket i Visual Basic är en
strukturerad Basicdialekt med
förbiittringar för strukturering,
typkontroll och deklarationstvång för variabler när så önskas.
Nya Visual Basic 2.0 ar väsentligt snabbare, är mindre resurskrävande och kan generera större applikationer an tidigare version. Aven felsökningsmöjligheterna har förbättrats. Andra nyheter är fler Basicfunktioner,
hantering av stora arrayer, stöd
för 256 farger, OLE, källkodsDATABITEN AB
Box 115, 81 1 22 SANDVIKEN

Visual Basic 2.0
Professional Edition
I Professional Edition tillkommer bl a VBX-objekt för kommunikation, diagram, animerade
tryckknappar, ikonmenyer, multi-media, PenWindows, sei-iekommunikation, MAP1 (mailfunktioner), "rutnät" för att göra
tabeller, hjälpkompilator för
egna hjälpsystern, egna installationsprogram, Visual Design
Guide som lär ut hur Windowsapplikationer bör designas sa.mt
stöd för ODBC (Microsofts
standard för databashantering).
Julpris: 2995:- (rek 3750:-)
F ö r ägare av Turbo Pascal,
Borland Pascal, Turbo C++ &
Borland C++: endast 2600:-!

Visual Basic 2.0
Database Edition
Samma som Professional Eiclition plus en speciell VBX-fil
(dbcontrols) som gör det lättare
att skapa databaser (arbetar med

standard dBASE III-format) med

stöd för såväl multipla nycklar
som post-. och fillåsning.

Microsoft Access
Microsoft första databasprogram för. Windows, Microsoft
Access, ä r både flexibelt och
kraftfullt. Microsoft Access ä r
i korthet ett modernt grafiskt
och tabellorienterat relationsdatabassystem för Windows
med fleranvändarstöd som
låter dig ställa frågor med e n
intuitiv
exempelteknik
("Query-by-example").
Access kan, utan konvertering,
arbeta direkt mot datafiler på
dBASE III, dBASE IV, Paradox 3.x och Btneve-format, förutom mot sitt eget format. Dessutom kan Access importera data
från FoxPro 2.x, Lotus 1-2-3,
Excel och vanliga ASCII textfiler.
Microsoft Access har stöd för
ODBC (Open Database Connectivity),
Microsofts
standardteknik för att hantera data via
databas-"servers". Med Access
följer en ODBC-server mot
Microsofts SQL-server och på så
vis kan standard SQL-kommandon användas vid databasbehandlingen.
Microsoft Access använder grafiska frågeformulär, har grafisk
rapporthantering med visuell
formulärdesign, filter för begränsning och sortering av data,
drag- och slappfunktioner för
Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

tabeller och falt. möjlighet att slå
ihop falt från flera tabeller, kalkylerade falt. ett omfattande
makrospråk, m m.
För den sorn snabbt vill komma
igång finns inbyggda hjälpkort
som instruerar och ger fijrslag på
vad som kan utföras i v ; q e läge,
samt en automatisk rapport- och
formulärhanterare.

Microsoft
Access
stödjer
Windows OLE vilket gör att det
är lätt att koppla bilder, ljud och
video från andra program som
st0djer OLE.
Den kompilerande Access Basic,
som också ingir. är ett strukturerat och uttrycksfullt prc,lorammeringsspråk för avancerade databasapplikationer med egen progranimeringsmiljö, debugser och
hjalpsy stem.
För att köra 3iicrosoft Access
krävs Windows 3.x, minst en
386:a med 2 -MB internminne
(rek 4 MB) och 8 MB hårddisk
ubymme (rek 14 MB)

Julpris:Otroliga 990:-

Wintiowsanvändama med Workgroups kan enkelt dela filer och
skrivare med varandra, planera
arbete och skicka elekuonisk
post. Ingen fristående sener behövs utan alla kan nå och använda information på samtliga hårddisk:~, skrivare ock klippbord
som kors rned Workgroups.

Microsoft FoxPro 2.0
FoxPro som numera ar en
Microsoftprodukt, är en av de
snabbaste
dBASE-kompatibla
databassystern för DOS. Med
FoxPro's frågespråk får man
mycket snabb åtkomst av data
och via SQL SELECT kommandot kan Inan snabbt hämta data
från flera databaser samtidigt.

Workgroups är mycket flexibelt
då det galler att övervaka nätverket, skydda resurser med lösenord och att sätta läs- och skrivrättigheter på hårddiskarna. Om
tlu redan har ett Windows 3.1kompatibelt ntäverk, så kan detta
anviindas. Saknar du nätverk,
kan du köpa Workgroups tillsammans med nätverkskort (Inte1 Ethernet Express 16bitarskort, 7.5 m koaxkabel. 1 Tltoppling och 1 termineringsrnot:stånd).

I FoxPro ingår en "grafiskt"
upplagd miljö med fönster,
menyer, dialogrutor och musstöd, applikationsgenerator, rapportgenerator, programutvecklingsverktyg med skärmdesignverktyg, debugger och projekthantering, m m FoxPro kan läsa
och skriva data på dBASE III PLUS, dBASE IV, Excel
och Lotus 1-2-3 format. Den är
kompatibel rned dBASE på såväl
data- sorn kodnivå, vilket gör att
FoxPro direkt kan köra dBASEapplikationer och ofta snabbare
an dBASE självt!

Systemet är mycket snabbt då
det utnyttjar 32-bitars teknologi i
Wir,dows. Kräver minst 386:a
och 3 MB (rek 4 MB) RAM
samt 10 MB av hårddisken (rek
15 IviB)

Kräver 1.5 MB RAM-minne
(rek 4MB) (3861486:a för utökat
läge).

Julpriser

Rek pris 5500:-

Windows for
Workgroups
Microsoft
underlättar
nätverksanvandning och nätverkskommunikation under Windows
3.1 med sitt nya Workgroupspaket.

Workgroups 1 anv (exkl Windovis 3.1, exkl nätverkskort):
850:- (rek 995:-)

FoxPro for Windows ar på
gång.

Warkgroups Startkit 1 anv
(exkl Windows 3.1, ink1 natverlkskort): 1850:- (rek 2295:-)

"Uppdaterings"-pris för ägare
av Borlands Paradox eller
dBASE: FosPro 2.0 för endast
1950:- (rek 6500:-). Detta inkluderar gratis uppdatering
till FoxPro for Windows!

Erbjudande

L

Fler klappara
Stacker 3.0
Bästa
diskkomprirneringsprogrammet enligt alla tester. Installera Stacker och din hårddisk
rymmer plötsligt dubbelt så
mycket information.
-

-

Komplicerat? Nej! Efter installationen kan du glömma Stacker.
Du har fördubblat hårddisken,
punkt och slut!
Nya version 3.0 ined ökad
komprirneringsgrad, enklare in-

DATABITEN AB
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stalllation, förbättrat Windowsstöd och enklare optimenngsmöljligheter.

gen behöver du inte alla samtidigt, men DOS laddar dem permanent vi.d uppstarten av datorn.

Dynamic Memory
Control

Med Dynamic Memory Contro1 kan du under körning lagga
till och plocka bort drivrutiner
och minneshanterare, efter behov, utan att starta om datorn!
Om du startar dina applikationer
via BAT-filer kan du i dessa Iagga till alla nödvändiga kommandon för att ladda och plocka bort
de dnvrutiner som behövs för
just denna applikation.

-

Dina applikationer möter ständigt glupska minnesslukande
fiender som berövar dig värdefullt minnesutrymme. Det kan
vara dnvrutiner för nätverk, hantering av expansionsminne, musdnivrutiner, kommunikationsrutiner, dosförbättrare, etc. Egentli-

Tfn 026-25 64 93
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Borland
För nio å r sedan anträdde två danskar, representerande ett nystartat irländskt företag, en resa över
Atlanten som skulle få dramatiska konsekvenser. Med i bagaget fanins explosivt material ,tillverkat av
en mycket ung dansk. Samtidigt jagade en saxofon- och flöjtspelande fransman ett lämpligt projekt att
satta tänderna i. Av en tillfallighet korsades deras vägar i USA, planierna koordinerades och så inleddes
en historia som skakade världen! Priset för detta-var mycket lågt - inte högt!
Nio år senare har Borland International vuxit till en miljardkoncern och vår fransman, Philippe
Kahn ar fortfarande dess chef.
Den unge dansken, Anders
Hejlsberg, är något äldre, men
hiller fortfarande ett fast grepp
on1 utvecklingen av Turbo Pascal och Borland Pascal.

Borland Pascal
De nya 7.0-versionerna av
Borlands pascalkompilatorer
a r ett verkligt lyft (största
sedan 1988 tycker vi) och absolut varda en uppdatering.
Med DATABITENS nya svenska PLUS-handböcker och
PLUS 7.0-toolbox får produktema ett an högre varde.

I ProgramNyheter för november
beskrivs nyheterna utförligt - här
%r endast en kort sammanfattning.

Turbo Pascal 7.0 Plus
Turbo Pascal 7.0 Plus är en ren
DOS-version för programmering
i standard reellt DOS-läge. I
Turbo Pascal 7.0 ingår också
Turbo Vision för utveckling av
fönsterhantering i DOS textlage.
Utover version 6.0 har Turbo
Pascal 7.0, förbattrad minneshantering, färgkodad syntax, ny
verktygsmeny, obegränsad h g erfunktion, samt tillägg till pastalspråket. I PLUS-delen ingår
DATABITENS svenska Pascalhandböcker samt PLUS-toolboxen med DATABITENS utbyggda Pascalbibliotek.
Turbo Pascal 7.0 Plus är vår
lågprisversion för DOS-prograrnmering.

DATABITEN AB
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Julpris: Turbo Pascal 7.0 Plus:
1450:- (ord 1790:-)
Uppdateringspris: 1090:-

Borland Pascal 7.0
& Plus
Borland Pascal 7.0 & Plus innehåller en komplett samling
verktyg för utveckling av såväl
DOS-applikationer för reellt och
skyddat Iage (upp till 16 MB),
som Windowsapplikationer.
Den integrerade DOS-miljön i
Borland Pascal kan utnyttja allt
tillgängligt minne och löser därför minnesproblem även vid programutveckling av DOS-applikationer för reellt Iage. Från
denna DOS-miljö kan såväl
DOS som Windowsapplikationer
skapas. I den integrerade Windowsmiljön kan också DOS,
skyddad DOS och Windowsapplikationer kompileras och testköras. Med den inbyggda Objektinspektören kan symboler, procedurer, funktioner och objekt
överblickas.
Pascalspråket i version 7.0
byggts ut med bl a öppna arrayer, förbattrad mängdhantenng,
nullavslutade strängar, m m. Dynamiskt
Iänkbara
bibliotek
(DLL:er) kan delas mellan Windows och skyddat DOS-läge.
Dessutom ingår Turbo Vision,
ObjectWindows (granssnitt mot
Windows), Resource Workshop (för att inteaktivt skapa
Windowsresurser),
Turbo
Assembler, Turbo Debugger
(reellt DOS-läge, skyddat DOSläge, Windows), Turbo Profiler
(DOS och Windows) samt flera
Windowsspecifika verktyg.

Borland Pascal 7.0 ersätter alla
äldre versioner av Turbo Pascal
för DOS, Turbo Pascal Professional för DOS och Turbo Pascal
för Windows. Finns nu också i
CD-version.
De svenska PLUS 7.0 handböckerna beskriver utförligt nyheterna i Pascal 7.0, inkl. programmering i skyddat DOS-läge
(ofta mer utförligt och ibland
mer korrekt information än t om
i Borlands egna handböcker).
Vår nya PLUS 7.0-toolbox är
fylld med användbara programrutiner och fungerar i alla programmeringslägen, ink1 skyddat
DOS-läge och Windows (se beskrivningen av PLUS 3.5-toolboxarna på annan plats).
Julpris Borland Pascal 7.0 &
Plus: 2995:- (ord 3790:-)
Uppdateringspris från Turbo
Pascal eller Turbo Pascal for
Windows: 1790:Missa inte vårt CD-erbjudande
eller bonuspriserna på programmeringsverktyg till
Borland Pascal 7.0 & Plus.

Borland C++ 3.1
Med Borland C++ 3.1, och
Borland C++ 3.1 & Application b rake work befäster Borland sin ledande ställning d å
det galler C++ och verktyg för
Windowsprogrammering.
I en lång rad rescensioner har
Borland C++ placerat sig främst
vid en sammanvägning av egenskaper som lättanvändhet, rikt
utbud av verktyg och Windowsstöd.

Tfn 026-25 64 93
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NEC CD-läsare
Alltfler programvaror levereras
också på CD. Vid nyköp eller
uppdatering av Borland Pascal
7.0 & Plus och Borland C++ &
AF 3.1 kan du köpa en portabel
CD-läsare, NEC CDR37, till
det mycket förmånliga priset
3450:NEC CDR37 tillhör den senaste generationen CD-läsare med 450 rns atkomsttid, ISOKBIS dataöverföring och 64KB
cacheminne. Den har stöd för Multimedia PC, ár förberedd för Kodak Photo
CD och kan spela vanlig musik CD.
I paketet ingår hörlurar, drivnitiner samt
interface till antingen AT-konipatibla,
PS12 eller portabla (via parallelport).

Med Borland C++ medföljer,
förutom lättarbetade integrerade
miljöer för såväl DOS som Windows och de inbyggda snabba
och optimerande C++kompilatorer, aven Borlands Turbo Assembler, Turbo Debugger och
Turbo Profiler i versioner för
såväl DOS som Windows, samt
Resource Workshop för att interaktivt skapa Windowsresurser, m m.
Nyheter i version 3.1 a r bl a
förbättrad optimering, inbyggd objektinspektör (ObjectBrowser) och ett komplett
stöd för Windows 3.1-programmering.
Application Framework (AF)
innehåller dessutom toolboxarna
Turbo Vision för utveckling av
fönsterbaserade DOS-applikationer och ObjectWindows för utveckling av Windowsapplikationer. De underlättar i hög grad arbetet med att skapa ett anvandarvanligt granssnitt.

Julpriser
Borland
3890:-)

C++:

3295:-

(rek

Borland C++ & AF: 3875:(rek 4790:-)
För uppdateringar
ningsbladet.

-

se beställ-
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Paradox Engine 3.0
1Borlands kompletta databastoolbox för användning tillsamimans med Turbo Pascal/Borland
Pascal, Borland C++ och Micro!soft C/C++. Ger dig direkt tillgång till datafiler på Paradox 3.0
- 4.0-format, liksom kommande
Paradox for Windows.
Alla databasrutiner understödjs,
inklusive uppläggning, uppdatering, sökning och sortering. Fungerar under såväl DOS som
Windows.
Paradox Engine kan användas
fristående eller tillsammans med
Paradox.
Julpris: 1990:- (rek 2290:-)
Bonuspris vid samtidig uppdateringlnyköp av Borland Pascal
7.0 Br Plus: 1795:-.

Brief 3.1
En av de bästa programmeringseditorerna på marknaden
och numera en Borlandprodukt.
Brief är mycket flexibel och kan
skräddarsys efter egna behov.
Brief har färdigt formatteringsstöd för Pascal, C m fl språk.
Kompilatorer kan köras direkt
från editorn och ev fel markeras
direkt i kallkoden. DOS och
032-stöd i en och samma version!
Julpris: 1475:- (rek 1690:-).
Om du har en Borlandprodukt
tidigare kan du köpa Brief för
endast 990:-!

ObiectVision 2.1
ObjectVision tillhör en ny geprogrammeringsneration
verktyg for visuell programmering under Windows.
Du ritar programkontroller och
programflöde grafiskt utan programmering. Koppla upp dig
mot databaser på standardformat
som Paradox 3.0-4.0, Btrieve
och dBASE och skapa användardialogen med formulär och inmatningskontroller i ObjectVision. ObjectVision kan anropa DLL-rutiner skrivna med

standardkompilatorer (C, C++,
Pascal, Modula-2) för Windows.
I ObjectVision 2.1 Professional
ingår dessutom grafisk rapportgenerator, Turbo C++ for Windows för att skriva DLL:er samt
multimediastöd.

Julpriser
ObjectVision 2.1: 1225:- (rek
1490:-)
ObjectVision 2.1 Professional:
2395:- (rek 2990:-).

Quattro Pro
Borlands unga kalkylprogram
for Windows och dess mogna
syster för DOS utmarks båda
av sin lattanvandhet och banbrytande förbättring av anvandargranssni ttet.

I Quattro Pro for Windows
används ett mycket överskådligt
fliksystem med tumgrepp, som
gör det mycket Iiittare att skapa,
underhålla och använda stora
kalkyler. Tekniken har lovordats
i fackpressen. Quattro Pro for
Windows har stöd för OLE och
kan direkt hantera datafiler på
Paradox- och dBASE-format.
Quattro Pro for DOS och
Quattro Pro for Windows kan
dela kalkyler och kan båda hantera ett stort antal filforinat. Nätverksstöd för 1 användare ingår
(byggs enkelt ut).

Julpriser:
DOS- och Windowsversioner
tillsammans i
Quattro
Pro
WinDOS
"Grandslam" : 2490:Du kan också uppdatera från
annat
kalkylprogram
till
"GrandsIam"
för
endast
1490:-! Dessutom. Välj ett fritt
program på nästa sida!
Du hittar fler uppdateringspriser
i prislistan.

Paradox 4.0
Paradox 4.0 a r ett av marknadens ledande databasprogram
för DOS.
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Paradox är pionjären för den anvandarviinliga tekniken "Queryby-Exarnple" som passar såväl
proffs sorn "amatörer". Med Paradox skapar du snabbt och enkelt relationer mellan olika register vid behov. Med den inbyggda rapportgeneratorn tar du
fram de rapporter som behövs
och med diagram åskådliggör du
samband.
Version 4.0 ä r ä n n u snabbare,
kan utnyttja minnet battre,
h a r nytt fönsteronenterat användargränssnitt med musstöd
s a m t kan hantera poster med

memofalt och binära objekt
(bilder, ijud, etc). Paradoxfiler
kan direkt användas av
Quattro Pro.

Quattro/Paradox extra
Vid köp av Quattro Pro (DOS
eller Windows) eller Paradox 4.01
får du extra present. Välj bland
följande program:

O Jetfighter

a

l

Golspel Links
Ci Trivial Pursuit for Windows
0 PC-Twls 7.1

Julpris: Paradox 4.0: 5595:(rek 6900:-)
"Uppdatering" f r å n annat databasprogram till Paradox 4.0:
endast 2990:-

Video i jul?
Får vi föresla någon av Borlands
stora utbud av videokurser för
programmering i Pascal , C++,
Paradox, Object-Vision och
Quattro Pro for Windows.

l

TopSpeed 3.1
Färsk version 3.1 av TopSpeedspråken från Clarion Software med bl a följande nyheter:
Förbättrad DOS Extender
med stabilare miljö och kompilatorer
Förbattrad overlayhantenng
som utnyttjar minnet battre
och h a r arbetar snabbare
Förbiittrat stöd for felsökning
med VID (Visual Interactive
Debugger) i program med
overlayer och DLL:er
Nya pragma (kompileringsdirektiv)
Nytt flyttalsbibliotek för Windows, gör det nu lättare a t t
skriva generella DLL:er som
kan utnyttjas a v andra kompilatorer.
Nu finns också kallkoden till
TopSpeeds avancerade DOS Extender (TopSpeed DOS Extend e r Source Kit). DOS Extendern ar kompatibel med alla vanliga Extender-standarder som
DPMI (Windows 3.x, 386MAX
m fl), VCPI (QEMM), XMS
(DOS S ) och klarar sig på egen
hand om minneshanterare saknas.
DOS Extendern fungerar med
286 - 486:or och gcr ett virtuellt
kod- och datautrymme på hela
512 MB, oavsett RAM-minnets
storlek. kod och data skiftas
DATABITEN AB
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automatiskt till disk om internminnet är fullt (storleken på det
lediga diskuirymmet sätter den
praktiska gränsen för programstorleken). Detta sker utan någon
som helst speciellt programmeringsåtgärd. Ur programrneringssynvinkel är minnet "obegransat". oavsett dator.
TopSpeed 3.1-familjen har verktyg för såväl standard DOS-läge,
skyddat DOS-läge, Windows
och OS12. I familjen ingår fyra
optimerande kompilatorer for
Modula-2, Pascal, C och C++
samt en TopSpeed Assernbler.
Alla kompilatorer har en gemensam optimerande slutkompilator,
kan samsas samtidigt i den gemensamma miljön och fritt dela
kod. Projekthanteringen jr den
starkaste på marknaden, flexibiliten och kodgenereringen ar
mycket god.

TopSpeed DOS
Envirornent
Integrerad miljö, inklusive gemensam projekthantering, optimerande slutkompilator och gemensam debugger. Fungerar
även på 808618088:or

TopSpeed Extended
Enviroment
Samma som ovan, men arbetar i
skyddad mod, vilket ger sriabbare kompilering och länkning
samt klarar större program.
Dessutom s t d för att skapa program för skyddad mod (och
OS/2) och debugging av program i skyddat läge. Kräver
minst 286:a. Detta är den rekommenderade miljön.

TopSpeed OS12 Enviroment
Samma som ovan, men arbetar
under OS/2. Dessutom debugger
för 092-program.

TopSpeed Techkit
Gemensam verktygslåda för alla
operativsystem,
kompilatorer
och miljöer. Innehåller TopSpeed Assembler, programinterface
mot overlayhanteringen. stöd för
DLL:er (dynamiskt länkbara
bibliotek) även under DOS,
Windows 3.x-stid, "post-mortern" debugger (felsökning av
kraschade program), dokumentation och gransnitt för programmering med blandade språk.
TopSpeed Disassembler, m m.
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TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed

Modula-2
Pascal
C
C++

Kompilatorer för reellt DOSIage.
TopSpeed Modula-2 for
Protected Mode
TopSpeed Pascal for
Protected Mode
TopSpeed C for
Protected Mode
TopSpeed C++ for
Protected Mode
Kompilatorer för DOS skyddat
Iage samt 0 3 2 .
TopSpeed Modula-2
Source Kit
TopSpeed Pascal
Source Kit
TopSpeed C Source Kit
TopSpeed C++ Source Kit
Gemensam källkod till alla programbibliotek för resp programspråk. Behövs om du vill skapa
nya skräddarsydda minnesmodeller.

TopSpeed DOS
Extender ToolKit

Graphics 1.5 för TopSpeed hlodula-2, C/C++

Dokumentation och programmeringsgransnitt för programmering i skyddat DOS-läge.

Enhetspris på alla TopSpeedmoduler: 950:-.

TopSpeed DOS Extender
Source Kit
Källkod till TopSpeeds avancerade DOS Extender.
Roque Wave Class Library
Omfattande C++ bibliotek med
standSmalltalk-liknande
ardklasser och matematiska klasser (datum, vektorer, matriser,
FFT, linjär algebra och statistik).
TopSpeed B-tree Toolkit
ISAM-bibliotek för snabb registerhantering med multipla nycklar, fri postlängd, post- och
fillåsning under såväl DOS som
os12.
TopSpeed
Communication Toolkit
Seriell kommunikation under
DOS och OS12 för Modula-2.
Dessutom finns DATABITENS
toolboxar PLUS 3.5 och Multi-

Julerbjudande
Köp tre valfria TopSpeed 3.1moduler och vi ger 15% julrabatt.
Köp fem moduler och vi ger
20% julrabatt!
Uppdateringspriser
Från 3 . 0 ~till 3.1:
1

-

2 moduler: 300:-

- 4 moduler: 450:5 - 6 moduler: 550:7 - 8 moduler: 650:9 - 10 moduler: 750:10 - 15 moduler: 850:3

Vid samtidig uppdatering ger vi
dessutom 20% rabatt på nyköp
av TopSpeed Extended Eniiroment, TopSpeed Extender
Toolkit och Topspeed Edender Source Kit.

Packa kartonger

3

Som vi tidigare har nämnt behöver vi lösa ett problem åt vår kartongpackande uppdragsgivare. Så här lyder uppgiften:
Vår uppdragsgivare har ett
begränsat antal ytterkartonger
av varierande storlek tillgängliga. I dessa ska packas ett
varierande antal mindre kartonger med s k "klappar".
Såväl ytterkartonger som
klappar har rektangulära
sidor (rätblock).
Vår uppdragsgivare brukar numera inte själv köra ut med alla
paket (känner sig gammal och
trött och vill "ogärna missa
årets TV-högtid på der1 Stora
Dagen kl 1500'1 utan anlitar
Statens Järnvägar (sa länge in-
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landsbanan hålls öppen) med lokal utdelning från ett stort antal
pressbyråkiosker.
Nåväl, vår uppdragsgivare har
med klockan i hand, upptäckt att
en stor del av hans medarbetares
tid g& åt till att pröva sig fram
vid packning av kartonger.
Nisse, en av de mer erfarna medarbetama, är visserligen duktig
på att snabbt hitta passande ytterkartong, men många yngre
("smi-Nissar") verkar i sin lättja
gama ta till en större ytterkartong än nödvändigt. Detta bekymrar vår uppdragsgivare som

får betala fraktavgift för sival
vikt som volym.
De svåra tiderna med stigande
fraktpriser, och en sviktande
kundkrets' ("mina kunder sli~rar
tro på mig niir de blir uldre'?
gör att vår uppdragsgivare har
tänkt sig att datorisera hela kartongvalet.
"Jag har sökt med bus och kkta
över hela Sveriges land efter ett
program som löser mina problem, men det verkar kört", sager han. "Men ni på DATABITEN är ju kanda för bra support" (vi tackar)," och kanske
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kati ltjsa mitt problem?". 'Yag
ifil1 tia ett program dar jag först
kati ange vilka tillgängliga storlekar p i ytterhrtonger jag har,
och därefter tnuta in storlekarna
p i de paket som ska packas till
eii i,i.s.s kund. Programmet ska
hitta tnirista tniijliga ytterkartong
sorti ryrntner samtliga paket
(~ttarialt giira våld på dessa) om
derta ar miijligt':
'Yug har hört att programspråken Pascal, Modula-2, C och
C++ ska vara bra" (det ar korrekt). "och vill darfiör att programniet skrivs i något av dessa
sprak. Programmet ska fungera
116 PC och får gärna ka ett sånt
dur modernt, användarvanligt
itrseeride. Förresten en packiiir~gsitlstruktior~
skadar inte!"

..

'Yag betalar bra! ", slutar vår
uppdragsgivare.

Som sagt brukar vi på DATA-BITEN inte åta oss konsultarbeten, men D u ar kanske intresserad?

Skicka in din programlösning till
oss senast den 15 februari 1993.
Bästa lösningen belönar vi med
en värdecheck på 5000:- (exkl
moms) för inkop av valfri programvara hos DATABITEN
fram till den 1 juli 1993.
Andra pris är en vardecheck på
2000:- och tredjepris en vardecheck på 1000:-.
,
Våra kriterier a r följande:

1) Programmet löser ett givet
packningsproblem korrekt och
optimalt.

2) Programmet löser ett givet
problem så snabbt som möjligt
(OBS! ej assembler eller maskinkod).

3) Programmet har ett lattanvant
och åskådligt anvandargranssnitt.

4) Programmet är val strukturerat och dokumenterat.
Lösningarna med kallkod vill vi
ha in på diskett. Lösningarna ska
vara öppna för publicering (ej
skyddade av patent eller copyright). Enväldig domare är Lars
Gustafsson och hans beslut kan
inte överklagas.
Sista datum för att skicka in programlösningar är den 15 februari 1993.

Onskelistan !
DATABITEN

12 MultiGra~hicsPro 1.5

2195:-

till g or land' Pascalflurbo Pascal

Bonuspris

12 MultiGraphics Pro 1.5

O
O
O
O
O

Vid nykclpluppdatering av BP 7.0 & Plus eller
BC++ & AF 3.1. (specifera datortyp!):

till TopSpeed Modula-2 3.x

'7 MultiGraphics Pro 1.5

O

till TopSpeed CK++ 3.x

U MultiGraphics 1.5

O
O
O
O

till Borland Pascaliiurbo Pascal

O

Bonuspris
MultiGraphics 1.5
till TopSpeed Modula-2 3.x

Q

ObjectVision 2.1
1225:ObjectVision 2.1 Prof
2395:Quattro Pro DOSiWindows Grandslam 2490:Paradox 4.0
5595:Borland C++ 3.1 & AF
3875:-

MultiGraphics 1.5

NEC CD37 CD-läsare

3450:-

Vid köp av Quattro Pro eller Paradox - välj ett av
programmen nedan:
Jetfighter
Golfspel Links
Trivial Pursuit for Windows
PC-Tools 7.1

till TopSpeed C/C++ 3.x

9

MultiGraphics Skol 1.5
till Borland PascaVTurbo Pascal
3 PLUS 3.5 till TopSpeed Modula-2
PLUS 3.5 till TopSpeed CK++
m
7 Mhngfald Professionell

Videokurser frAn Borland

O World of C++

O

O
O

71 0:710:71 0:710:-

World of ObjectWindows C++
World of Object Windows Pascal
World of Quattro Pro Windows

BORLAND
Microsof?

3

Borland Pascal 7.0 & Plus
7 Turbo Pascal 7.0 Plus
3 Paradox Engine 3.0
Bonuspris
-1 Protogen till Borland Pascal 7.0
7 Windows AP1 dokumentation
3 Borland C++ 3.1
Turbo C++ 3.0 DOS
d Turbo C++ 3.0 Windows
il Protogen till Borland C++ 3.1
Brief 3.1
Borlandkunder

a

O
'd
O
O
O

O

n

Visual Basic 2.0
Visual Uasic 2.0 Prof Ed
Visual Basic 2.0 Datab Ed
Microsoft Access
Workgroups l anv
Workgroups l anv
inkl nätverkskort

Word för Windows 2.0 Sv
O Microsa~ftExcel 4.0 Sv
O Microsoft TrueType fonter
-
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TurboPo wer Software

Konkurrentuppdateringar
Fran annan C-komp

O Turbo Professional 5.20

a
O
O
O
O

-> Borland C++ & AF 3.1
Annat kalkyl -> QPro Windows

Bonuspris
ObjectProfessional 1.20
Bonuspris
B-tree Filer Network 5.40
Bonuspris
Asynch Professional 1.10
Bonuspris
WidSys Library
Bonuspris
Data Entry Workshop
Bonuspris

O
O Annat kalkyl -> QPro WinlDos Grandslam
O Annan databas -> Paradox 4.0
FrAn Borlandkompilator

O -> Visual Basic 2.0 Prof Ed
O -> Visual Basic 2.0 Datab Ed
O ParadoxldBASE -> FoxPro 2.0

O
O
O
O

TopSpeed Enviroment
TopSpeed Extended Enviroment
TopSpeed OSM Enviroment
TopSpeed Techkit
O TopSpeed Extender Toolkit
O TopSpeed Extender Sourcekit
O TopSpeed Modula-2 DOS
TopSpeed Modula-2 Protected
O TopSpeed Modula-2 Sourcekit
O TopSpeed Pascal DOS
O TopSpeed Pascal Protected
O TopSpeed Pascal Sourcekit
O TopSpeed C DOS
O TopSpeed C Protected
O TopSpeed C Sourcekit
O TopSpeed C++ DOS
O TopSpeed C++ Protected
O TopSpeed C++ Sourcekit
O Roque Wave Class Library
O Communication Toolkit
O B-Tree Toolkit

950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:-

Fler program

O

Stacker 3.0
Dynamic Memory Control
PC TOOIS8.0
Norton Utilities 6.0 Sv
ProComm for Windows
Dr Solomon's Anti-Virus Toolkit 6.x

O

Fdn Turbo Pascal DOSMlindows

-> Borland Pascal 7.0 & Plus
1790:O TP x.x DOS -> Turbo Pascal 7.0 Plus 1090:-

Speciella mängdrabatter gäller1 Se lexteni

O
O
O

2600:3850:1950:-

Aktuella uppdateringar

ClarionflopSpeed

a
a

2990:1190:1490:2990:-

995:675:1050:1275:1250:1375:-

DOS & Windows inkl 1 Ars uppdet

O

Turbo Pascal DOSMlindows
-> Borland Pascal 7.0 (ej Plus)

O

TP x.x DOS -> Turbo Pascal 7.0 (ej Plus)

1490:790:-

MG l.x -> MultiGraphics 1.5
625:MG Plus 1.x ->MultiGraphics Pro 1.5
750:MG 1.x -> MultiGraphics Pro 1.5
1250:MG skol 1.x -> MultiGraphics Skol 1.5 525:PLUS X.X M-2 -> PLUS 3.5 M-2
475:PLUS x.x C -> PLUS 3.5 C
475:PDX Engine x.x -> Paradox Engine 3.0 990:QPro x.x -> Quattro Pro Windows
990:QPro x.x -> QPro WidDos Grandslam 1490:FrAn Borland C++ 2.0 el. Turbo C Prof

-> Borland C++ & AF 3.1

2290:-

Fran Turbo C, Turbo C++

-> Borland C++ & AF 3.1
Turbo Professional 4.0 -> 5.20
TurboProfessional 5.x -> 5.20
ObjectProfessional l.x -> 1.20
B-tree Filer Network 5.0-5.06- -> 5.40
B-tree Filer Network 5.21-5.23 -> 5.40
Async Professional l.x -> 1.l0
WinlSys Libraly 1.O -> 1.O1
Data Entry Workshop 1.0 -> 1.O1
VB l.x -> Visual Basic 2.0
VB 1.x -> Visual Basic 2.0 Prof Ed
V B l.x -> Visual Basic 2.0 Datab Ed
VB 1.x Prof -> V Basic 2.0 Prof Ed
VB 1.x Prof -> V Basic 2.0 Datab Ed

2990:750:395:395:750:395:275:225:225:600:2600:3850:1350:2600:-

TopSpeed 3.x -> 3.1 Se annan plats!
Stacker 2.0 -> Stacker 3.0

500:-

Las vart

O

Programrning Windows 3.1

O Programming in TopSpeed M-2

a

O

Extending DOS
Turbo Pascal for Windows Pi'ogr.

385:425:330:330:-

prislista med undantag för uppdateringar

Jag beställer förkryssade produkter ovan. ~onuspnsergaller ent)art vid samtidigt nyköpluppdateringav Borland Pascal 7.0 & Plus.

,

FöretagISkola

Namn

Adress:

Postaddress

Ev Godsmärkning

Ev beställningsnr

Telefon

Diskfomat (3.5 ", 5.25", ev CD)

I

Alla priser e d . moms och frakt- Senaste datum för priserbjudauden ovan är den 11 jan 1993. Uppdateringspriser
gäiier dock tillsvidare. Vid uppdatening ska tidigare originaldiskettamedfölja bestallning.
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