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Új termékek

ProcureMind 1.6
A ProcureMind 1.6 (Mindflow Technologies) egy olyan program, amelyet
beszerzési tervek kidolgozására és
nyomon követésére terveztek. A program a korábban használt táblázatok
helyét hivatott átvenni. Adataink
bevitelét, megjelenítését és módosítását így egyetlen program felhasználásával végezhetjük el. A részprogramok továbbfejlesztett változataiban
(az 1.6-os változatban a ProcureStat,
a ProcureSave és a Smartsourcing
Desktop) olyan újdonságokkal találkozhatunk, mint amilyen például a
hatékonyabb költségelemzés.
Adatok: Mindflow Technologies, Inc.,
6504 International Parkway, Suite
2400, Plano, Texas 75093,
telefon: 972-930-9988,
e-mail: info@mindflow.com,
 http://www.mindflow.com/

iConnect Suite
Az iConnect olyan webalapú eszközkészlet, amely lehetõvé teszi azt,
hogy a kisebb és nagyobb méretû
vállalatok egyaránt megjelenhessenek alkalmazásaikkal a Weben. A távoli kiszolgálóra telepített alkalmazások egy szabványos Java-környezetes böngészõ birtokában bárhol
elérhetõk az Interneten keresztül.
A csomagban megtaláljuk a HTTPalapú alkalmazásokat, az adatkezelõ
szolgáltatásokat, a fájlátvitelt, a meg-
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Wing IDE for Python
A Wing IDE fejlesztõkörnyezet, melyet a Python programozási nyelvhez
állítottak össze. A programfejlesztõk
beépített termékkezelõt, grafikus
hibakeresõt, forráskódböngészõt és
forráskódszerkesztõt is találhatnak
a csomagban. Az IDE képes együttmûködni a Makefile-okkal és más
külsõ beállítóeszközökkel is. Ezenkívül támogatja a Tkinter, a PyGtk
és a PyQt eszközökkel készített hibakeresõ programok használatát is.
Adatok: Archaeopteryx Software,
Inc., PO Box 1937, Brookline,
Massachusetts 02446-0016,
telefon: 617-232-0059,
e-mail: info@archaeopteryx.com,
 http://archaeopteryx.com/

WARP Performance Suite
A WARP Performance Suite programot az internetes alkalmazások hatékonyságának növelésére fejlesztették
ki. A cél az volt, hogy a teljesítmény
már a webes tartalom származási
helyén is egyszerûsíthetõ legyen.
A csomag jelenleg a következõ elemeket tartalmazza: Intelligent Content
Distributor (Értelmes tartalomterjesztõ), Load Balancer (Terheléselosztó) és Global Load Balancer (Általános terheléselosztó). A Dynamic
Content Director (Dinamikus tartalom
igazgató), a Cache Master (Gyorstárkezelõ) és a Secure (Biztonság)
összetevõk 2001 elsõ negyedévében
készülnek el.
Adatok: WARP Solutions, Inc.,
627 Greenwich Street, New York,
New York 10014,
telefon: 877-688-WARP,
e-mail: info@warpsolutions.com,
 http:/www.warpsolutions.com/

NetBSD 1.5 CD-ROM
A NetBSD 1.5 lemez egy teljes értékû
Unix-szerû operációs rendszer. A szolgáltatások között
megtalálhatjuk a
legkülönfélébb felhasználói segédprogramokat, fordítókat több programnyelvhez, az X
Window rendszert,
a tûzfalat, a vezeték
nélküli, illetve azonnal használható
(Plug and play)
eszközök támogatását és a teljes forráskódot is.
A NetBSD elõnyei közül feltétlenül ki
kell emelni a programok hordozhatóságát, a felületek közötti egységességet, a magas szintû hálózatkezelést
és az emulációs lehetõségeket is.
A Wasabi változat a leírás mellett
telepítési útmutatót is tartalmaz.
Adatok: Wasabi Systems, Inc.,
104 West 14th Street, 4th Floor,
New York, New York 10011,
telefon: 917-974-9815,
e-mail: info@wasabisystems.com,
 http://www.wasabisystems.com/
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A Linux2order webhely
A Linux2order adatbázis több mint
9000 nyílt forráskódú alkalmazást és
segédprogramot tartalmaz, amelyeket a világhálón keresztül szabadon
letölthetünk és lefordíthatunk. A címeket naponta frissítik. A programok
mellett leírást és bírálatot egyaránt
találhatunk. A felhasználók a kiválasztott fájlokat közvetlenül letölthetik, de lehetõségük van arra is, hogy
egyedi CD-ROM formájában megrendeljék azokat.
Adatok: Linux2order,
5252 North Edgewood Drive,
Provo, Utah 84604,
telefon: 801-222-9414,
 http://www.linux2order.com/

osztás és az összehangolás támogatását, találunk ügyfélalkalmazásokat,
webalapú munkakörnyezeteket, munkaszervezõ és irányító eszközöket is.
A program kipróbálható változata az
Internetrõl ingyenesen letölthetõ.
Adatok: SoftKnot Corporation, 46500
Fremont Boulevard, Suite #716,
Fremont, California 94538,
telefon: 510-226-2768,
e-mail: mmovahed@
 softknot.com,
 http://www.softknot.com/.

INTERNETpro Small
Enterprise Server 2012
Az INTERNETpro Small Enterprise
Server 2012-t a dinamikus IP-címzést
használó virtuális magánhálózatokhoz
(VPN) fejlesztették ki. A 2012 az elektronikus kereskedelemben és a távközlésben történõ felhasználást
rengeteg szolgáltatással igyekszik
kényelmesebbé tenni: titkosított
virtuális magánhálózat, tûzfal, webkiszolgáló, levelezõ kiszolgáló, beépített
útválasztás, nagy kiterjedésû hálózatok (WAN) összekapcsolása, webgyorstárazás, proxykiszolgáló, címtiltás és dinamikus tartalomfigyelés.
A 2012 a 8 gigabájtos merevlemeznek és 450 MHz-es processzornak
köszönhetõen akár 150 felhasználó
egyidejû kiszolgálására is képes.
Adatok: Internet Appliance, Inc.,
40515 Encyclopedia Circle, Fremont,
California 94538,
telefon: 510-413-1068,
e-mail: sales@internetappliance.com,
 http://www.internetappliance.com/
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