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Hej «First Name»,
Återigen har VEE-programvaran tilldelats ett fint pris,
senast det skedde var VEE 8.0 för ett par år sedan och nu
är det VEE 9.0 som får pris.
Nyligen kom en patch till VEE 9.0 som alla bör installera,
läs mer om den och en del annat i vårens sista
nyhetsbrev.
Med vänlig hälsning
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

Best in Test pris till VEE 9.0
VEE 9.0 har utsetts till Best
in Test 2009 av
facktidningen Test &
Measurement World i
kategorin ’Test-development
and test-management
software’. Länk till artikeln
finns här.

Vårens sista VEE seminarium
Ännu finns möjlighet att delta i ett kostnadsfritt VEEseminarium som GJC och Agilent arrangerar.
Om Du och/eller dina kollegor vill bekanta er med
nyheterna i VEE 9.0 eller VEE i allmänhet går det bra att
anmäla sig här.
Sista seminarium för våren är:

 3 juni, Agilents lokaler i Kista under förmiddagen.

Nyheter
Till VEE 9.0 har släppts en
9.01 patch som kan laddas
ner här. Patchen bör
installeras av alla VEE 9.0
användare.

Patchen fixar problem
och buggar men inför
även en del förbättringar
när det gäller Multithreading och
kommunikation med
instrument. En lista med
bug-fixar följer med
patchen.
Observera att det finns
en patch för varje VEE
9.0 version, dvs VEE Pro,
VEE Run-time, VEE
Express och VEE Student.

Seminarierna kommer att fortsätta under hösten och kan
även hållas företagsspecifikt om så önskas. Kontakta i så
fall GJC för att bestämma tid och plats.

Applikationsrapporter för VEE
På GJC’s hemsida finns nu en sammanställning över
applikationsrapporter, ’white-papers’ etc. som på olika
sätt relaterar till VEE och testautomation.
Sidan kommer att uppdareras allt eftersom nya rapporter
publiceras.
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