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Láttuk-hallottuk

Kapital a KDE-hez
A Kompany.com Kapital nevû ter-
méke amerikai személyi pénzügyi
csomag KDE-hez. Segítségével

nyomon
követhetõk
a különbözõ
banki
mûveletek,
valamint

beállítható „számlakövetõ” figyel-
meztetés is a befizetések idõzítésé-
hez. Szolgáltatásai közé tartozik még
a csekk- és jelentésnyomtatás, kere-
sés, illetve jelentéskészítés ábrákkal
és grafikonokkal. Új számlaszámva-
rázslót kapott és import/export
lehetõséget a Quickenhez.
Adatok: theKompany.com, Inc., 
PO Box 80265, Rancho Margarita,
California 92688
telefon: 949-713-3276
e-mail: info@thekompany.com
� http://www.thekompany.com/
Smoothwall v. 0.9.8
A Smoothwall biztonsági program
legújabb változata szabadon letölt-
hetõ a GNU GPL szabályai szerint.
A Smoothwall segítségével az
otthoni felhasználók, a kisebb irodák
és a vállalatok PC-i Weben keresztül
kezelhetõk, biztonságos internetes
útválasztót építhetnek, amely védett
internetkapcsolatot tesz lehetõvé.
A mostani változat újdonságai között
szerepel az ISDN-eszközök önmû-
ködõ megkeresésének és beállításá-
nak szolgáltatása, több internetes
eszköz támogatása (így az útválasztó
webkiszolgálásra is alkalmas), IPSEC
VPN képesség, valamint az ADSL és
a kábelmodemet használók támoga-
tása. A program a
�http://www.smoothwall.org/dyn/
get/download/html/ címrõl tölthetõ le.
� Thames Court, Richfield Avenue,
Reading, RG1 8EQ, United Kingdom
telefon: +44-0-118-956-6116
� http://www.smoothwall.org/
SuperScaler
alkalmazáskiszolgálók
A nagysebességû alkalmazáskiszol-
gálók gyártója, az e-Appliance bemu-
tatta új termékét, a SuperScaler
alkalmazáskiszolgáló-családot.
A SuperScaler 600 19 hüvelykes 1U
szekrény, amelybe négy független,

menetközben cserélhetõ kiszolgálót
építettek be. Minden kiszolgálónak
saját processzora, memóriája, lemez-
egysége, tápegysége és ethernet-
kapcsolata van. A SuperScaler 1000
két független kétprocesszoros rend-
szerbõl áll, amelyeket száloptikával
kapcsoltak össze. Ezt a gépet nagy
sebességet igénylõ számítási fela-
datok – például médiafolyamok fel-
dolgozásának – elvégzésére tervez-
ték. Az SuperScaler 500 egy kétpro-
cesszoros kiszolgálót tartalmaz,
melyhez optikai kábel is csatlakoztat-
ható. Ezt a gépet olyan alkalmazások
futtatására élezték ki, amelyek nagy
számítási és hálózati teljesítményt
igényelnek.
Adatok: e-Appliance Corporation,
3052 Bunker Hill Lane, Suite 101,
Santa Clara, California 95054
telefon:  408-980-1990
e-mail: operators@eappliancecorp.com
� http://www.eappliancecorp.com/
StoreSense a VA Linuxhoz
Az e-kereskedelem zászlóshajója, a
Kurant Corporation cég StoreSense
nevû terméke most már a VA Linux

1U és 2U kiszol-
gálóira is telepít-
hetõ. A StoreSense
számos e-kereske-

delmi eszközt és szolgáltatást foglal
magába, ezek segítségével a vállal-
kozások internetes áruházat épít-
hetnek, kezelhetnek és tarthatnak
fenn. A StoreSense használatával
a cégek testre szabott szolgáltatá-
sokat nyújthatnak ügyfeleiknek az
egyszerû katalógus-áruháztól kezdve
a beszállítási lánc kezelésén át a
vezeték nélküli vásárlás lehetõsé-
géig. A StoreSense elõfizetéses
rendszerû és az alábbi felületeken
fut: Linux, Windows NT, Windows
2000, Solaris és a Cobalt RaQ-ja.
Adatok: Kurant Corporation,
32 Cleveland Street, San Francisco,
California 94103-4014
telefon: 916-984-5400
e-mail: info@kurant.com
� http://www.kurant.com/
Agenda VR3 PDA
Az Agenda Computing bemutatta
az Agenda VR3 PDA-t a tavaszi
Comdexen. A VR3 az Agenda Linux
nevû beágyazott operációs rendszert

futtatja, amelyet kézi és hordozható
eszközökhöz fejlesztettek ki. A VR3
motorja a NEC VR4181 típusjelû,
66 MHz-en mûködõ 32 bites
processzor,
emellé 8 MB
memóriát és
16 MB flash-
memóriát
építettek be.
A CIR
áramkör és
program
szabványos, ez lehetõvé teszi, hogy
az eszközt háztartási berendezések
távirányítására is használjuk. A VR3
ezenkívül vezeték nélküli infravörös
átvitellel feljegyzéseket és üzene-
teket tud küldeni a nyomtatónak
vagy más eszköznek.
Adatok: Agenda Computing, 
#368, 4521 Campus Drive, Irvine,
California 92612
telefon: 888-741-8181
e-mail: sales@agendacomputing.com
�http://www.agendacomputing.com/
Game Channel Solution
A Not a Number cég, a Blender
nevû háromdimenziós program
készítõje bejelentette Game
Channel Solution (GCS) nevû el-
osztott, többszemélyes hálózati
játékszolgáltatását. A GCS leendõ
felhasználói a játékosok társadalmá-
nak tagjai: a fejlesztõk, az internet-
szolgáltatók, a viszonteladók és a
fogyasztók egyaránt. A szolgáltatást
mindenki az igényeinek megfelelõ
tulajdonságokkal választhatja,
ugyanis a GCS elõfizetési díj ellené-
ben rendelkezésre bocsátja a számí-
tógépet és a programot, a hálózati
kapcsolatot és a sávszélességet.
Naplózza a használatot, majd szám-
láz, tartalomkezelést nyújt és vállalja
a terjesztést, továbbá lehetõséget
ad többszemélyes valós idejû
játékokra. A GCS széles játékválasz-
tékot kínál a hagyományos PC-fej-
lesztésektõl kezdve az egyedi
Blender termékekig, melyek számos
támogatott felületen elérhetõk.
Adatok: Not a Number,
van Eeghenstraat 84, 1071 GK
Amsterdam, The Netherlands
telefon: +31-(0)20-3058250
� http://www.blender.nl/

Új termékek
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