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Hej,
Här kommer höstens första nyhetsbrev från GJC!
Huvudnyheten denna gång är nya VEE version 8.5 som är
en ”mellan-version”, men som innehåller en hel del
nyheter och nya hjälpmedel förutom support för Windows
Vista.
Välkommen att höra av dig med teknik- och licensfrågor
eller om det är något jag kan hjälpa till med.
Hälsningar
Göran Johnsson
www.gjc-testsoftware.se

tel. 070-325 2089

VEE 8.5 är här!
VEE version 8.5 är nu introducerad och finns tillgänglig
för nerladdning och evaluering.
Support för Windows Vista (32-bit enbart)
förutom Windows XP och 2000 är förstås en
stor nyhet men kanske ännu större är den
nya, moderniserade utvecklingsmiljön!
Användaren kan nu anpassa VEE’s arbetsyta
och verktyg och utnyttja skärmytan effektivare. Andra
nyheter är:

 Automatisk färgkodning per objekttyp gör program
betydlig lättare att förstå och ”läsa”.
 MATLAB 2007a ingår nu och är bättre integrerad.
 Support för Office 2007 inkl. Excel 2007.
 Det är nu möjligt att dynamiskt byta interface-typ
och adress mellan GPIB/USB/LAN.

Nyheter
Samtidigt med VEE 8.5
introduceras
även IO Libraries
Suite 15 som
förstås också
supportar Windows Vista.
Förutom detta så är det nu
betydligt enklare att
”hitta” och konfigurera
LAN-instrument. Support
för LXI class B instrument
inkl. LXI events och IEEE
1588 PTP ingår samt VISA
4.0 och en del annat.
IO Libraries Suite 15 kan
laddas ner från
www.agilent.com/find/
iolib

 Grafer kan nu presentera upp till 255 kurvor.
Läs mer om dessa och andra nyheter i VEE 8.5 här

VEE kurser under hösten och 2008
Kommande VEE kurser är schemalagda enligt:

 VEE Grundkurs: 2007: 11 december; 2008: 11 mars, 10
juni, 23 september och 9 december
 VEE Advanced kurs: 2007: 20 november; 2008: 13 maj
och 11 november
Kursinnehåll och annan information 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

