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ProStore Backup
Appliance
A ProMicro és az Avail Solutions
összefogásából született meg a
ProStore Backup Appliance, amely
adattárolásra, biztonsági mentések
készítésére és az adatok helyreállítá-
sára alkalmas. A ProStore készülék
a ProMicro ProStore NAS-kiszolgá-
lójából és az Avail Integrity nevû
adatmentõ programjából és önmû-

ködõ szalagkönyvtárából lett össze-
rakva. A ProStore jellemzõi: 360 GB
tárterület, Intel processzorok,
10/100-as ethernetkapuk, három PCI
bõvítõhely és legfeljebb hat IDE-
meghajtó. Mindez egy 2U formájú
házban kapott helyet. A beépített
nyolckazettás szalagostár 640 GB
tömörített adat átvitelére képes
6 MB/s sebességgel. Minden jellem-
zõ beállítható a felhasználó által.
Adatok: ProMicro Solutions, 12635
Danielson Court #203, Poway,
California 92064,
telefon: 866-776-6427,
� http://www.promicro.com;
Avail Solutions, 2430 Vineyard
Avenue, Suite 205, Escondido,
California 92029, 
telefon:760-743-7200,
� http://www.availsolutions.com
ACCPAC Advantage
Series 5.0
Az ACCPAC Advantage Series
Enterprise Edition 5.0 olyan több-
rétegû, webalapú vállalatirányítási
rendszer, amely a teljes könyvelési
rendszerhez hozzáférést ad a bön-
gészõn vagy az ACCPAC munkaasz-
talon keresztül. Az Enterprise Edition
a következõ feladatköröket láthatja
el: rendszerkezelõ, fõkönyvi könyve-
lés, tartozások, követelések, álló-
eszköz-nyilvántartás, rendelések ke-
zelése, beszerzés, valamint amerikai
és kanadai rendszerû bérszámfejtés.
A fõkönyv konszolidálása és a vál-
lalatközi tranzakciók modul szintén
rendelkezésre áll. Az Enterprise
Edition képes több nyelv és több

pénznem kezelésére, korlátlan számú
felhasználót támogat, és együttmû-
ködik az Oracle, az IBM DB2 és a
Pervasive adatbázisokkal.
Adatok: ACCPAC, 6700 Koll Center
Parkway, Third Floor, Pleasanton,
California 94566,
telefon: 925-461-2625,
� http://www.accpac.com
SCO Linux 4.0
A SCO Group a Caldera márkanév
használatának abbahagyása óta elsõ
alkalommal jelent meg új termékkel
a piacon; bejelentette a SCO Linux
4.0-t. A SCO Linux 4.0 a UnitedLinux
1.0-n alapul, és kitüntetett fontos-
ságú üzleti alkalmazásokhoz tervez-
ték. Az SCO Linuxhoz programok,
támogatás és szolgáltatások is jár-
nak a kis- és középvállalatok számá-
ra a több mint 16 ezer viszonteladón
keresztül. A SCO Linux 4.0 négy
változatban érhetõ el: Base, Classic,
Business és Enterprise. Mindegyik-
hez egyéves támogatás jár.
Adatok: The SCO Group, 355 South
520 West, Suite 100, Lindon, Utah
84042, telefon: 801-765-4999,
� http://www.sco.com
Frequency Clock: Free
Media System
A Frequency Clock: Free Media Sys-
tem nyílt forrású programrendszer a
hang- és képfolyamok csatornáinak
kezelésére. A felhasználók médiafo-
lyamaikat dinamikus csatornákba
rendszerezhetik, amelyeket webalapú
médiafolyam-lejátszóval lehet megte-
kinteni. A Radioqualia által létrehozott
Free Media System legfontosabb
szolgáltatásai közé tartozik a testre-
szabott médiafolyam-lejátszó, amely
többféle fájltípust ismer, valamint a
kereshetõ archívumok és a valós idejû
statisztikai elemzés. Minden média-
folyam, többek között a Windows
Media, a Real és a QuickTime, ugyan-
azzal a lejátszóval – a Frequency
Clock Playerrel – játszható le. Ráa-
dásul a felhasználók a Playert saját
tervezési szempontjaik alapján
testreszabhatják, a tervezést nem
szükséges a lejátszóhoz igazítani.
Adatok: The Frequency Clock,
e-mail: radioqualia@va.com.au,
� http://radioqualia.va.com.au/

freqclock/central.html

Zaurus SL-5600
A Zaurus PDA-családjának legújabb
tagja az SL-5600, ami egy, az üzleti
felhasználók számára készített
vezeték nélküli kapcsolattartásra
képes tenyérgép. Az 5600-as nagy-
felbontású, színes QVGA LCD-vel,
QWERTY billentyûzettel, 64 MB
védett flashmemóriával, 32 MB
SDRAM memóriával, kettõs bõví-
tõhellyel (Compact-Flash és
SD/MMC kártyahelyek), beépített
hangszóróval és mikrofonnal ren-
delkezik. A Qtopia alapú PDA-ba
Intel XScale 400 MHz-es procesz-
szort szereltek, amely a memóriával
100 MHz-en tart kapcsolatot. Az SL-
5600 virtuális mobil merevlemezzel
is rendelkezik, ami a flashmemóriá-
ban megvédi az adatokat, az alkal-
mazásokat és az állományokat. 
Az új Zaurus illesztõprogramokat
tartalmaz a 802.11b vezeték nélküli
LAN-csatolókhoz, CDPD vezeték
nélküli modemekhez és 10/100-as
ethernetkártyákhoz.
Adatok: Sharp Zaurus,
telefon: 201-529-9459,
� http://www.myzaurus.com
� http://www.sharpusa.com
Cubix BladeStation
A Cubix Corporation BladeStation
nevû terméke egy kétprocesszoros
Pentium 4 Xeon alapú pengekiszol-
gáló legfeljebb négy PCI-X/PCI kár-
tyahellyel pengénként. A Blade-
Station FSB sebessége 533 MHz,
és minden egyes penge összesen
négy SCSI-meghajtót támogathat.
Legfeljebb hét kétprocesszoros
Xeon penge építhetõ be egy 6U ma-
gas keretbe, mindössze 21 hüvelyk
mélységet felhasználva a keretben.
Minden penge egy teljes hosszúságú
64 bites 133/100 MHz-es PCI-X
bõvítõhellyel, legfeljebb 8 GB DDR
RAM-mal, egy 1 Gb-es ethernet-
kapuval és két 10/100-as ethernet-
kapuval rendelkezik. A PowerStation
tápegységek rendszere hibatûrõ
n+1-es tápellátást biztosít.
Adatok: Cubix Corporation, 2800
Lockheed Way, Carson City, Nevada
89706, telefon: 800-829-0550,
� http://www.cubix.com
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