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Sommaren går mot sitt slut och allting börjar ’röra sig’
igen med aktiviteter och produktintroduktioner.
Hör gärna av dig om Du har några frågor eller funderingar
om allting som händer runt VEE eller om det är något jag
kan hjälpa till med.
Med vänlig hälsning
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

VEE 9.0 och GJC deltar i seminarier
GJC kommer att finnas på plats med VEE 9.0 i samband
med Agilents kostnadsfria Lunch&Learn-seminarier. Fyra
seminarier hålls 7-8 september i Linköping, 9-10
september i Göteborg samt 23-24 september i Lund och
behandlar bl.a. signalanalys, signalintegritet och
avancerad nätverksanalys. Mer information och anmälan
finns här.

VEE 9.0 och GJC på plats vid RFMTC09
Vid RFMTC09-konferensen (RF Measurement Technology
Conference) 6-7 oktober i Gävle medverkar GJC i
utställningen med VEE 9.0 tillsammans med Agilent. Mer
information om konferensen finns här.

Nytt forum för VEE-användare!
Ett nytt forum för VEE-användare är nu i drift. Det nya
web-baserade forumet medför många förbättringar
såsom ämnestrådar, sökning, RSS och arkiv. Det gamla
mail-baserade forumet (VRF) kommer att finnas kvar t.v.
Registera dig i forumet här!

Nyheter
1 september släpps en ny
version av Agilent I/O
Libraries Suite, version
15.5

Stora nyheter är stöd för
64-bitars Windows Vista
och Windows 7 (32- och
64-bitars). Dock stöds
inte längre Windows
2000, och VXI (via E1406
och E8491 Firewire) stöds
inte av 64-bitars
Windows.
Fler nyheter om version
15.5 finns här och kan
laddas ner här från 1
september.

VEE och Windows 7
22 oktober (31 oktober i Sverige) kommer Microsoft
Windows 7 att introduceras mer allmänt.
Ännu finns ingen officiell version av VEE för Windows 7,
VEE 9.0 fungerar utmärkt men måste dock installeras i
compatibility-mode.
Mer information om VEE och Windows 7 i kommande
nyhetsbrev! Läs mer om Windows 7 här.
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