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Pela Optimização dos ambientes de lavradores
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XTM

► XTM para a Observação de Tarefas

Administração
da base do usuário

Feições Principais
•
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O Warecase eXtended Task Manager (XTM) é uma
ferramenta auxiliaria criado pela simplificação do
ambiente do lavrador de software. XTM é uma
ferramenta pela supervisão ampla de tarefas e decisão
de problemas para Microsoft Windows 2000 OS e
versões mas novos de Windows. XTM pode os dar
soluções rápidos para problemas repentes que podem
ocorrer durante o uso dum produto, sem precisar a
reinstalação do produto ao terminal de computador do
usuário e sem ter que fechar a aplicação.

Administra os processos, módulos,
punhos, temas, arquivos, chaves
de registro, memoria, janelas,
componentes COM+, serviços, e
variáveis do ambiente.
Administra a execução do processo
Administra as estatísticas do
processo.
Administra os recursos do processo
Filtragem de processos pelo critério
particular.
Recursos grátis previamente
atribuídos.
Manejar objectos de sincronização
Encontre os recursos reclamados.
Gerência de serviços pelo terminal
de computador.
Administração da capacidade do
Terminal de computador.
Investigação.

As feições de XTM tarefa facilitem o arranco do
usuário a informações que antes foram impossíveis de
obter ou que foram somente parcialmente acessíveis;
isso inclui informação sobre tarefas específicos, seu
lugar e o seu uso de recursos, informação diagnostica
sobre processos diferentes, ciclos de processos, e
muito mas. Más que só ministrar uma vista básica das
estatísticas que foram antes do processo, XTM monitor
também ministra uma variedade de outros detalhes
como informação por o módulo, por o punho, por o
tema, por o arquivo, por a chave de registro, por a
janela, por o componente de COM+, por o serviço, e
por a variável de ambiente.

► XTM para a Administração de Recursos
A administração de recursos para XTM permite a
cada usuário de influir a conduta dos processos, a
continuação e execução do ciclo, recursos
complementarias previamente alocados, encontrar e
descarregar módulos carregados, mostra, esconde e
fecha janelas dos processos e muito mas. Estas
feições possibilitam a decisão de problemas
continuamente durante o processo inteiro da
programação.

► XTM pela Administração da base do
usuário
A administração do terminal de computador de XTM
permite ao usuário manter o seu mesmo terminal; por
exemplo a desconexão ou a reconexão do terminal de
computador, corre, descontinue, ou pausa os serviços,
e mas. Posto que é verdade que o usuário
normalmente pode dispor de todos estas feições, XTM
ministra arranco a todos as feições juntos, via um
menu só.

Usos Diferentes para XTM
Departamento de R&D
Administradores da Sistema
Departamento de QA

- Depura e melhorará o desenvolvimento da aplicação.
- Ferramenta da superior investigação e a melhor resolução de
problemas pelo computador individual.
- Sessões de verificação da caixa branca.

Os Requisitos mínimos do sistema
Processador:
Sistema de Operação:
Memoria:
Disco Duro:
Vista:

Intel® Pentium® processador (Pentium III recomendado).
Microsoft® Windows 2000, Windows XP Professional ou edição Privado,
Windows Servidor 2003.
32MB de RAM (64MB recomendado).
5MB de espaço disponível no disco duro.
Super VGA (640 x 480) ou resolução mas alto com uma vista de 256 cores.

Disponibilidade

Tarifaria do XTM

Transfere a versão tentativa de
XTM e, compre o chave ao
produto XTM mesmo no site
http://www.warecase.com

XTM (Licença domestiça):
XTM (Licença comercial):

$55.00 USD
$85.00 USD

Se você necessitar umas citações para umas
quantidades mais elevadas, emita por favor uma
mensagem a: sales@warecase.com.

Sobre Warecase
Estabelecido no Julho 2003, o grupo de Warecase Software oferece administração sobre qualidade
e soluções pelas utilidades, provindo os lavradores de software a administração ampla dos recursos das
suas sistemas, resultados melhores e um saldo caracterizado pelo mas êxito…
As soluções de Warecase permitem ao lavrador de software de se concentrar no seu primário
objectivo, e reduzem o tempo necessário pela resolução de problemas e na automatização de feições
específicos.
Warecase permite ao lavrador de realizar o máximo uso do seu tempo, e reduza o processo de
desenvolvimento. O eficiente uso de recursos e a capacidade do fortalecimento da execução pelo uso
das ferramentas de Warecase, seja traduzido num desenvolvimento mas concentrado, menos tempo
pelo produto chegar aos mercados e uma capacidade competitivamente mas forte.

Informação de Contacto

Warecase

14781 Memorial Drive
Suite 1058
Houston, TX 77079

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