eXtended Task Manager
Ter Optimalisering van de Omgeving van de Software Ontwikkelaar
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XTM

Warecase eXtended Task Manager (XTM) is een
waardevol hulpmiddel speciaal ontwikkeld ter
vereenvoudiging van de omgeving van de software
ontwikkelaar. XTM is een programma voor de controle
en oplossing van storingen die zich voordoen in
uitgebreide opdrachten van Windows systemen van
het type 2000 OS en recentere versies. XTM geeft
snelle oplossingen voor problemen die plotseling de
kop op kunnen steken tijdens het gebruik van een
programma, zonder het programma te hoeven
herinstalleren van het werkstation van de gebruiker en
zonder de applicatie te hoeven sluiten.

► XTM voor de Controle van Opdrachten

Beheer van
het Werkstation

Hoofd faciliteiten
•

Observeert processen, modules,
handvaten, draden, dossiers,
registratiesleutels, geheugen,
windows, COM+ componenten,
applicaties, en de variabelen van
de omgeving.

•

Observeert de uitvoering van het
proces.

•

Observeert statistieken van het
proces.

•

Beheert reserves van het proces.

•

Filtert processen volgens specifieke
criteria.

•

Maakt reserves eerder vastgelegd
beschikbaar.

•

Beheert synchronisatie van
objecten.

•

Vind de benodigde reserves.

•

Werkstation verzorgt beheer.

•

Werkstation beheert vermogen.

•

Opsporing.

De vele mogelijkheden van XTM’s controle van
opdrachten geeft de gebruiker de mogelijkheid
makkelijker aan voorheen ontoegankelijke of slechts
gedeeltelijk bereikbare informatie te komen zowel wat
betreft specifieke opdrachten als hun plaats en gebruik
van reserves, diagnostische informatie voor
verschillende processen, de levenscyclussen van
processen en nog veel meer. Behalve een eenvoudig
overzicht van preproces statistieken verstrekt XTM
controle ook een verscheidenheid aan andere
informatie waaronder informatie per module, per
handvat, per draad, per dossier, per registratiesleutel,
per window, per COM+ component, per dienst, en per
variabele van de omgeving.

► XTM voor de Administratie van Reserves
XTM’s administratie van reserves geeft de gebruiker
de mogelijkheid het gedrag van het proces ter sprake
en de voortzetting en het prestatievermogen van de
levenscyclus te beïnvloeden, eerder aangewezen
reserves beschikbaar te maken, opgeslagen modules
te vinden en ontladen, process windows aan te wijzen,
verschuilen en sluiten en nog veel meer. Dit
assortiment aan faciliteiten maakt het verder mogelijk
problemen die zich tijdens het programmeringproces
voordoen snel en gemakkelijk te behandelen.

► XTM voor het Beheer van het Werkstation
De beheerfunctie van het XTM werkstation geeft de
gebruiker de mogelijkheid zijn eigen werkstation te
beheren, het welk inhoudt dat hij zelf het werkstation
kan uitschakelen of herstarten, de verschillende
applicaties activeren, stoppen of pauzeren etc. Hoewel
de gebruiker deze faciliteiten normaal gesproken ook
wel kan bereiken, vergemakkelijkt XTM het bereik tot
alle faciliteiten via een eenvoudig menu.

Verschillende Mogelijkheden voor XTM
R&D afdeling
Systeem Beheerders
QA afdeling

- Verwijdert fouten uit programma's en verbetert applicatie ontwikkeling.
- Machtig programma voor het opsporen en verwijderen van fouten voor de
individuele computer.
- White box proefsessies.

Minimum Systeem Benodigdheden
Processor:
Opererend Systeem:
Geheugen:
Harde Schijf:
Display:

Intel® Pentium® processor (Pentium III aanbevolen).
Microsoft® Windows 2000, Windows XP Professional of Thuis uitgave,
Windows Server 2003.
32MB of RAM (64MB aanbevolen).
5MB beschikbaar op de harddisk.
Super VGA (640 x 480) of hogere resolutie display met 256 kleuren.

Beschikbaarheid

XTM Tarifering

Download de XTM testversie en
schaf de XTM productsleutel
aan van
http://www.warecase.com

XTM (Home Licentie):
XTM (Enterprise Licentie):

$55.00 USD
$85.00 USD

Mocht U een prijs citaat voor grotere hoeveelheden
nodig hebben, zend dan a.u.b een bericht aan
sales@warecase.com.

Betreffende Warecase
De Warecase Software Groep is opgezet in juli 2003 en levert kwaliteitsbeheer en
bruikbaarheidoplossingen voor software ontwikkelaars die zij verder voorziet van een uitgebreid beheer
van hun systeem reserves betere resultaten en een superieur saldo.
De oplossingen van Warecase geven de software ontwikkelaar de mogelijkheid zich op zijn hoofdtaak
te concentreren, en dat gekoppeld met de automatisering van specifieke faciliteiten zorgt verder voor
minder tijdverspilling bij de foutopsporing in het geval dat zich problemen voordoen.
Vanwege Warecase kan de ontwikkelaar zijn maximum aan tijd volbrengen en het
ontwikkelingsproces verkorten. Een efficiënter gebruik van reserves en de mogelijkheid die Warecase
Tools geeft voor de versterking van het prestatievermogen zorgen voor een beter verzorgde en meer
doelgerichte ontwikkeling, minder tijd om het product op de markt te brengen en een sterkere positie
vis-à-vis concurrenten.

Contact informatie

Warecase

14781 Memorial Drive
Suite 1058
Houston, TX 77079

Fax: (281) 220-8986
Phone: (281) 220-8985
sales@warecase.com
www.warecase.com

DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT IS AANGEBODEN ZOALS HET IS, ZONDER ENIGE GARANTIE, ZIJ HET UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF DOCH NIET
GELIMITEERD TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN/OF CONDITIE VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE GEBRUIKER AANVAART ALLE RISICOS
BETREFFENDE DE JUISTHEID EN HET GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE. ALLE TEKST DIENT GECOPIEERD TE WORDEN ZONDER ENIGE MODIFICATIE EN ALLE BLADZIJDEN
DIENEN TE WORDEN BIJGESLOTEN. ALLE COMPONENTEN VAN DEZE INFORMATIE DIENEN SAMEN TE WORDEN GEDISTRIBUEERD. DEZE INFORMATIE MAG NIET VOOR
WINST WORDEN GEDISTRIBUEERD.
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