Konsulttjänster och programverktyg för test och mät

Nyhetsbrev från GJC Test & Software
Augusti 2007

Hej,
Här kommer ett nytt nyhetsbrev från GJC!
Intresset för Agilent VEE ökar i Sverige, version 8.0 har
mottagits väl och är ett bra avstamp inför allt som
kommer att hända med och runt VEE i framtiden.
GJCs och Agilents samarbete kring VEE och T&M Toolkit
börjar visa sig under hösten med bl.a. ett antal
seminarier. Vi kanske ses då?
Välkommen att höra av dig med frågor och synpunkter
eller om det är något jag kan hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

Agilent VEE seminarier!
Med start under hösten kommer GJC tillsammans med
Agilent att erbjuda kostnadsfria VEE seminarier.
Seminarierna vänder sig till alla som är intresserade av
testautomation, både blivande och befintliga VEE
användare.
Fyra seminarier är f.n. planerade (kl. 09.00-ca. 12.00):



Tisdag 4 september, Agilents kontor i Kista



Torsdag 27 september, Agilents kontor i Kista



Tisdag 9 oktober, Agilents kontor i Göteborg



Tisdag 23 oktober, Agilents kontor i Kista

Ytterligare information och anmälan

Nyheter

Under senhösten planeras
en ny version, 15.0, av IO
Libraries Suite som bl.a.
stöder Windows Vista. En
uppdatering av VEE,
version 8.5, kommer
samtidigt att introduceras.
Mer information kommer i
nästa nyhetsbrev.

Användare av VEE 8.0 bör
installera patchen
8.01. Den åtgärdar
diverse buggar och
ger även viss ny
funktionalitet. Mer info om
VEE 8.01 här.

VEE kurser under hösten
Höstens VEE kurser är schemalagda enligt:



VEE Grundkurs: 18 september och 11 december



VEE Advanced kurs: 20 november

Kursinnehåll och annan information finns här. Kurserna
pågår under fyra dagar och hålls i Agilents lokaler i Kista.

VEE 8.0 information
Nyheterna, information, priser m.m. om VEE 8.0 finns
här.
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
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