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Under året kommer Agilent att introducera flera VEEnyheter, en del har redan släppts nu i vår och fler
kommer under hösten. VEE Day som arrangeras i höst
kommer att bli spännande, jag hoppas vi ses då.
Med vänlig hälsning
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

VEE Day till Sverige i höst!
I höst kommer GJC och Agilent att arrangera VEE Day i
Sverige. Det blir en heldag med bl.a. flera VEE-nyheter,
fabriksfolk m.m. Mer information och inbjudan kommer
efter sommaren.

Ny LearnVEE modul
En ny LearnVEE modul är tillgänglig.
LearnVEE är interaktiva e-learningmoduler för
självstudier och är gratis.
Den nya modulen går igenom flera ’matnyttiga’
områden.
Läs mer om LearnVEE på www.gjctestsoftware.se/learnvee

VEE-kurser och utbildning
Två typer av lärarledd VEE-utbildning finns nu:



Agilent arrangerar en fyra-dagars grundkurs som
hålls i Agilents lokaler i Kista.



GJC erbjuder ett system med ca. 15 olika moduler,
både grundmoduler och mer avancerade, som kan
väljas efter behov och förutsättningar.

Nyheter
Version 16.1 av Agilent I/O
Libraries Suite finns för
nerladdning här.
Nytt är att version 16.1
stöder Windows Server
2008 R2 och Windows 7
SP1.
VXI stöds nu även på 64bitars system och en del
andra förbättringar ingår,
främst för PXI.
Diverse bug-fixar ingår
också förstås.
Läs mer om version 16.1 på
www.gjc-testsoftware.se/
news

Mer information om VEE-utbildning finns på:
www.gjc-testsoftware.se/education

9.22 patch till VEE
En ny patch till VEE 9.2 är nu här. 9.22 patchen ersätter
9.21 patchen som kom i början på året och åtgärdar ett
par buggar i 9.21.
Patchen, som finns både för VEE 9.2 development och run
-time, kan hämtas här: www.agilent.com/find/
vee_download
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