Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Göran,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Sasa,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Bengt,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Ulf,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Christer,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Åke,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Bertil,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Marko,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Bo,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Per,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Anders,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Peter,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Jarmo,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Christer,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Lars,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Mattias,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Ulf,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Per,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Mattias,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Kristofer,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Ulf,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Björn,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Fred,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Lars-Eric,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Magnus,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Åke,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Tommy,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Olle,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Tom,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Mats,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Fredrik,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Sören,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Stefan,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
April 2007

Hej Richard,
Detta är första utgåvan av GJC’s nyhetsbrev! Tanken är
att kommunicera med kunder, kursdeltagare och
användare på ett enkelt och kortfattat (och
oregelbundet) sätt.
Detta har blivit mer aktuellt nu när GJC även säljer
Agilents programpaket (se nedan) som komplement till
konsultverksamheten, som förstås fortsätter som tidigare.
Hör gärna av dig med frågor eller om det något jag kan
hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

GJC säljer Agilents programpaket!
Fr.o.m. 1 mars är GJC Test & Software auktoriserad
channel partner till Agilent Technologies och dess
testprogramvaror.
Detta innebär att GJC Test & Software nu även offererar
och säljer programlicenser för Agilent VEE och T&M
Toolkit i samarbete med Agilent Technologies.
Så när det är dax att uppgradera och/eller införskaffa
nya licenser, hör av dig!
Priser och offertförfrågan

Visual Studio användare?
Agilent T&M Toolkit for Visual
Studio bygger ut
Microsoft Visual
Studio med bl.a.
klasser,
komponenter
och utilities som
gör Visual Studio mer anpassat
för test, mät och
instrumentstyrning. Helt
integrerat i Visual Studio inkl.
hjälpen.
Mer om T&M Toolkit

VEE 8.0 är introducerad!
Den 31 janauri introducerades senaste versionen av Agilent
VEE, 8.0. Det är en stor ny version som innehåller många
nyheter.
Bättre utvecklingshjälpmedel
Ny funktionalitet och nya möjligheter
Ytterligare öppenhet & standards
VEE’s nya logga
markerar början på en
ny epok för VEE och
man kan räkna med att
det kommer att hända
en hel del framöver
med och runt VEE.

Mer om VEE och nyheterna i version 8.0
Kontakta gärna GJC för en presentation av VEE 8 på plats hos
er eller för beställningar!

Om Du inte vill ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka här
Frågor eller kommentarer? Ta kontakt via email gjc@gjc-testsoftware.se eller ring 070-3252089

