Wil je aan de slag met DataEase 9 ?
Eindelijk is het zover; DataEase 9 is er. Er is de afgelopen 2 jaar hard gewerkt om DataEase 9 vanaf nul
opnieuw op te bouwen. Met hele nieuwe editors voor formulieren en rapporten. Met veel nieuwe functies
env eel nieuwe functionaliteit in de planning. Wat dacht u van een API om de DataEase 9 database vanuit
bijv. MS Word te benaderen en zo nóg makkelijker uw brieven te maken.

Alle nieuwe functies van DataEase 9
zijn verder verbeterd en uitgebreid.
Ze manipuleren de interface, de
datum of beide. Er is een nieuwe
klasse functies, de Memoklasse die
Memovelden

op

alle

mogelijke

manieren manipuleert. Je kunt ze
toevoegen, splitsen, opslaan in een bestand, uit bestand lezen, afdrukken ...
Met deze nieuwe klasse kun je elke vorm van gegevensmanipulatie uitvoeren.
Er zijn functies toegevoegd om velden en objecten te manipuleren. Je kunt de kleur veranderen,
je kunt ze uitschakelen, je kunt ze verbergen of tonen, je kunt de cursor naar ze verplaatsen (focus).

Deze versie van DataEase 9 is zéker niet de laatste.
Sinds DataEase voor Windows werd uitgebracht in 1995 is DataEase in "de achteruit versnelling"
gegaan, zoals een van onze partners het uitdrukte. We zijn van plan dit te veranderen! DataEase
9 is slechts de eerste stap. DataEase is al 20 jaar een "één product" -bedrijf. Niet langer! Het
DataEase die u kent, heet nu DataEase 9 en is de versie waarmee u uw applicaties gaat ontwikkelen.
In het komende jaar zullen we DataEase 9 Web toevoegen waarmee u uw ontwikkelde applicaties
op het internet kunt publiceren. Uiteraard op een easy manier.
Maar voordat dit allemaal kan gebeuren, hebben we U nodig om te beginnen met het ontwikkelen
van applicaties die je kunt verkopen en distribueren, en daarom krijgen we DataEase 9 daar van
tevoren.

Wat kunt u verwachten ?
DataEase 9 is voor ontwikkelaars die een
voorsprong willen krijgen en er zal meer
dan voldoende tijd zijn om aan boord
van de DataEase 9 trein te komen
wanneer u denkt dat u klaar bent, of
wanneer u denkt dat het product klaar is.
We zullen niet verbergen dat DataEase 9
voor u als gebruiker hoofdzakelijk een grafische verbetering lijkt, maar dat neemt niet weg dat
het verreweg het beste DataEase is die er is op dit moment te koop is.

Ontwikkel nieuwe toepassingen in 9, migreer niet!
DataEase 9 is geen migratieversie zoals elke DFW ervoor. Geloof niet dat DataEase 9 alle fouten of
problemen herstelt die in eerdere DataEase-versies zijn gemaakt, omdat dit niet het geval is.
Onze focus in DataEase 9 ligt op het maken van een DataEase voor Windows die kan worden gebruikt om
geweldige Windows-applicaties snel en gemakkelijk te ontwikkelen, onderhouden en wijzigen. Dit product
is veel te lang vastgelopen in migraties, bugfixing en negativiteit. Simpel gezegd is er geen toekomst in het
proberen om het verleden te laten werken, we moeten ons concentreren op de toekomst.
In DataEase hebben we de mogelijkheid behouden om te migreren vanuit DataEase 6.x, 7.x en 8.x, maar we
kunnen niet garanderen dat het beter werkt en we zullen het ook niet aanbevelen. We moeten toegeven
dat het veel waarschijnlijker is dat een DataEase 7.x-toepassing (en misschien veel beter) in DataEase 8 zal
werken dan een 6.x maar geen garanties.

