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SOFTWARE PARA ADMINISTRADORES 

 

FAXINATION - Faxing da Empresa  

A faxination oferece captura inteligente de dados e digitalização de documentos em papel, anexos de fax e e-mail. Integrar 

dados empresariais em sistemas, fluxos de trabalho e processos existentes com uma plataforma altamente otimizada. 

Modular no design, os componentes podem ser misturados e combinados para satisfazer quaisquer requisitos de 

implementação, todos com opções seguras de processamento final, registo e gestão para conformidade regulamentar. 

 

DATACENTRE LIQID -  Desagregar e Compor o seu Datacenter 

Desbloqueie a agilidade semelhante à nuvem do seu datacenter em qualquer escala e experimente novos níveis de 

utilização de recursos e eficiência operacional. 

Desagregar e compor o seu datacenter 

A infraestrutura composível liqid aproveita os componentes do centro de dados padrão da indústria para fornecer uma 

arquitetura flexível e escalável construída a partir de piscinas de recursos desagregados. Compute, networking, storage, 

GPU, FPGA e Intel® Optane™ os dispositivos de memória estão interligados com tecidos inteligentes para fornecer 

servidores de metal nus, de tamanho perfeito, com os recursos físicos exatos exigidos por cada aplicação implementada. As 

nossas soluções e serviços permitem que as infraestruturas se adaptem e abordem a utilização integral. Os processos podem 

ser automatizados para realizar mais eficiências para melhor responder à procura de dados associadas a aplicações de 

próxima geração em IA, implementação de IoT, DevOps, Cloud and Edge computing, suporte NVMe- e GPU-over-Fabric 

(NVMe-oF, GPU-oF) e além. 

 

 

UDOCX - Converter documentos de negócios em ficheiros digitais inteligentes 

O Udocx é uma solução baseada em nuvem que permite às empresas processarem automaticamente documentos, 

totalmente integrados com o Office 365. Seja em papel ou digital, os documentos podem ser arquivados com base nas 

necessidades do seu negócio. Beneficie do reconhecimento de formulário com extração de metadados, divisão de página e 

integração do fluxo de trabalho. Impulsionar a conformidade regulatória com uma loja de documentos centralizada, 

dando-lhe acesso total a todos os seus dados. 

 

FERRAMENTAS SQL -  Ferramentas de base de dados SQL 

Pacote de ferramentas de base de dados SQL que estende o Microsoft SSMS com muitas funcionalidades essenciais 

destinadas a aumentar a produtividade do desenvolvedor e reduzir as despesas enquanto executa tarefas de rotina. 

 

ESTÚDIO DBFORGE   – SqL Database Management 

Um poderoso ambiente de desenvolvimento integrado para a eficiente gestão da base de dados do SQL Server, 

administração, desenvolvimento, geração de dados e relatórios, e muito mais. 

 

DBFORGE FOR MySQL – MysQL Database Management 

dbForge Studio for MySQL é um GUI universal para gerir, desenvolver e administrar bases de dados MySQL e MariaDB. A 

ferramenta permite-lhe criar e executar consultas, desenvolver e depurar rotinas e automatizar a gestão de objetos de 

base de dados no ambiente conveniente. 

https://www.devart.com/dbforge/sql/studio/
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DBFORGE FOR ORACLE  - Gestão da base de dados da Oracle 

o dbForge Studio for Oracle é um poderoso ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que ajuda os desenvolvedores 

da Oracle a aumentar a velocidade de codificação PL/SQL, fornece ferramentas versáteis de edição de dados para a gestão 

de dados na base de dados e dados externos. 

 

MOTORISTAS da ODBC 

Os Condutores de ODBC devart fornecem soluções de conectividade de alto desempenho e recursos para aplicações 
compatíveis com ODBC para aceder às bases de dados mais populares diretamente do Windows, macOS e Linux, ambos de 
32 bits e 64 bits. Os controladores suportam totalmente as funções e tipos de dados padrão da ODBC, vários tipos de 
dados do servidor e funcionalidades. 

Os nossos controladores fornecem acesso direto às suas bases de dados e nuvens, o que elimina a necessidade de 
bibliotecas de clientes de base de dados, simplifica o processo de implementação e alarga as suas capacidades de 
aplicação. 

 

TREESIZE -  Gestão e Reportagem eficientes do espaço em disco 

 

Principais características num relance 

Gestão e Reportagem eficientes do espaço do disco 

Pesquisa versátil de ficheiros 

Gestão de Ficheiros e Limpeza de Discos 

Exportação 

Crescimento da faixa 

Análises e Vistas Personalizadas 

Exames agendados 

Alto Desempenho Graças a Multithreading 

Apoio total do NTFS 

Integração perfeita com o Explorador do Windows 

 

DEVART EXCEL ADD-INS - Work com base de dados e dados em nuvem no Microsoft 

Excel 

 

Os Add-ins Do Devart Excel permitem-lhe trabalhar com dados de base de dados e em nuvem no Microsoft Excel, como nas 
folhas de cálculo habituais do Excel. 

Com os Add-ins Do Devart Excel pode obter exatamente os dados de que necessita com o Construtor de Consultas visuais 
ou com o SQL e atualizar os dados externos consultados num livro a qualquer momento com um simples clique. Os dados 
externos podem ser editados como normalmente o faz no Excel e depois guardados de volta para a fonte de dados. 

1. Ligue o Microsoft Excel a várias fontes de dados 
2. Trabalhe com dados ao vivo diretamente no Excel 
3. Modificar facilmente dados externos 
4. Guardar dados modificados de volta à fonte de dados 
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DYNAMIC SIGNATURES - Assinaturas de email do Outlook controladas centralmente 

Com a DynamicSignature pode controlar o layout da assinatura de e-mail e reger quais as informações incluídas na 

assinatura de e-mail do colaborador. Faça diferentes assinaturas de email para divisões na sua organização e crie 

assinaturas de e-mail para e-mails novos e de resposta. Todas as informações necessárias para criar as suas assinaturas de 

e-mail e implementá-las já estão à sua disposição no Ative Diretório. Mantém os seus utilizadores a enviar informações de 

assinatura por e-mail onde é mais lógico. Em AD. Daí que o fardo da administração seja quase inexistente. Uma solução 

elegante para um grande problema. 

 

CORNERSTONE MFT -  alta disponibilidade e failover 

Solução de servidor MFT da empresa com alta disponibilidade e falha na eliminação do tempo de inatividade. 

Automatização avançada para melhorar a produtividade, SFTP Server para transferências de ficheiros e segurança que 

excede os padrões da indústria. 

 

WEBDRIVE – Mapper de unidade de rede 

O WebDrive mapeia uma carta de unidade de rede para o seu servidor Cornerstone, dando aos seus utilizadores uma forma 

de aceder a ficheiros consistentes com a forma como já funcionam. Quer os seus utilizadores se encontrem na sua rede ou 

funcionam remotamente, o WebDrive fornece acesso a ficheiros através da interface familiar do Windows Explorer ou Mac 

Finder – e de todas as aplicações de ambiente de trabalho. Esta interface instantaneamente familiar reduz o esforço de treino 

e apoio técnico. 
 

DMZEDGE -  servidor de procuração inversa 

DMZedge é um servidor de procuração inversa que fornece segurança de perímetro para a sua implementação de 
Cornerstone. Permitindo-lhe fechar portas na sua firewall, a Cornerstone abre dinamicamente portas de saída para 
comunicar com o DMZedge. Os pedidos do utilizador são enviados pelo servidor DMZedge para a Cornerstone como 
resposta no canal aberto dinamicamente. Funcionando exclusivamente como uma passagem, nenhum dado é armazenado 
na sua firewall ou fora da sua firewall. 
Esta opção para a Cornerstone fornece autenticação virtual agindo como um proxy para autenticação no servidor backend, 
incluindo a autenticação para as implementações existentes do Ative Directory ou do servidor LDAP. As cifras de hashing 
SHA-3, os mais recentes níveis de encriptação aprovados pela NSA, são níveis suportados de comunicação segura para 
todos os produtos SRT. 
 
 

TEAMVIEWER – Acesso remoto, esteja ali, agora mesmo 

Suporte remoto, acesso remoto e software de encontro online em que o mundo conta – mil milhões de instalações e mais 
de 20 milhões de dispositivos online a qualquer momento. 

Certificados DIGICERT – Certificados SSL de 2048 bits com encriptação e autenticação 

forte 

 

O que são certificados SSL? Os Certificados SSL, por vezes chamados certificados digitais, são usados para estabelecer uma 

ligação encriptada segura entre um navegador (computador do utilizador) e um servidor (website). A ligação SSL protege 

dados sensíveis, tais como informações de cartão de crédito, trocados durante cada visita (sessão). Quer seja necessário 

proteger um ou muitos domínios, um ou vários servidores, a DigiCert oferece uma linha completa de produtos SSL 

Certificate para atender às suas necessidades.  
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1. Wildcard SSL ("Wildcard Plus"): Fixe todos os servidores e subdomínios num dado domínio com um 

certificado. 

2. Certificado Único ("SSL Plus"): Fixe um único servidor com um único nome. 

3. Certificado multi-domínio (SAN) ("Certificado MD SAN"): Fixe até 25 nomes de servidores – com um 

certificado. 

4. Certificado de Validação Estendida ("EV Plus"): Ative a barra verde nos navegadores mais recentes. 

5. Certificado de Validação Alargada DigiCert ("Certificado EV MD"): Fixe até 25 nomes de servidores 

com segurança EV – com um certificado. 

 

EXCHANGE SERVER TOOLBOX  

 

1. Instalação distribuída - Manegue a configuração centralmente num servidor e deixe-a ser 
transferida automaticamente para outros servidores. 

2. Plugin para o Microsoft Exchange Server - integra-se perfeitamente no ambiente do servidor. 
3. A Excahnge Server Toolbox do Servidor de Câmbio também funcionará como plug-in para o 

hMailServer de código aberto - todas as funcionalidades incluídas. 
4. Interface de configuração simples e clara. 
5. Um conjunto extensivo de regras para o processamento de correio de entrada, por exemplo, 

passar automaticamente determinadas mensagens para programas externos. 
6. As regras podem ser aplicadas a e-mails internos (Exchange Server 2007 e superior). 
7. As variáveis podem ser usadas como espaços reservados para processar o conteúdo de texto 

de e-mails - por exemplo, em avisos personalizados fora do escritório ou como parte do 
processo de encomenda. 

8. Evite processos judiciais: Os destinatários do e-mail da Blacklist e certifique-se de que nenhum 
e-mail indesejado é enviado. 

9. Pode usar uma regra para comprimir e combinar anexos de e-mail. 
 

SERVER SENTINEL - Mde monitorização dos seus serviços de servidor e rede 

O ServerSentinel permite uma monitorização versátil e fiável dos serviços do seu servidor e rede, bem como dos recursos 
locais. O software processa os dados recolhidos por vários sensores e utiliza alertas baseados em regras para o informar 
sobre falhas ou irregularidades. Analise os dados armazenados e certifique-se de evitar futuras falhas no sistema. 
 

SOFTWARE PARA NEGÓCIOS 

 

THINKCELL - Uma riqueza de características em Powerpoint 

O think-cell integra-se suavemente no PowerPoint e traz-lhe mais de 40 tipos de gráficos, dezenas de melhorias visuais 
orientadas a dados e outras funcionalidades únicas, que pode encontrar listadas nesta página.  

Pode simplesmente aceder a todas as funcionalidades através do grupo de fitas de células de pensamento, do menu de 
contexto circular e da manipulação direta de um clique com o rato. 

https://www.jam-software.com/exchange_server_toolbox/installations.shtml
https://www.jam-software.com/exchange_server_toolbox/exchange-server-toolbox-on-hmailserver.shtml
https://www.jam-software.com/exchange_server_toolbox/rule_system_exchange_server.shtml
https://www.jam-software.com/exchange_server_toolbox/regular_expression.shtml
https://www.jam-software.com/exchange_server_toolbox/blacklist-email-recipients.shtml
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MIND MANAGER – Software de Mapeamento mental 

MindManager é uma aplicação de software de mapeamento mental comercial desenvolvida pela Mindjet. O software 
fornece formas de os utilizadores visualizarem a informação em mente mapas e fluxogramas. MindManager pode ser 
usado para gerir projetos, organizar informações e para brainstorming. 

UTLRASEARCH PROFESSIONAL - Pesquisa  ultra rápida e eficiente 

 

1. Obtenha os primeiros resultados já enquanto introduz um padrão de pesquisa. 
2. Procure ficheiros e pastas em várias unidades. 
3. Veja dentro do texto, Word ou PDF e procure conteúdo. 
4. Tipos de ficheiros personalizados para procurar ficheiros, documentos, música ou vídeos do 

Office com diferentes extensões de ficheiros. 
 

 

FUSIONCHARTS SUITE XT – Belos  dashboards 

A FusionCharts ajuda-o a construir belos dashboards para os seus projetos web e mobile. Com documentação extensa, 

suporte de cross-browser e uma API consistente, é mais fácil do que nunca adicionar gráficos interativos e responsivos. 

Desde gráficos simples como linha, coluna e tarte até gráficos específicos de domínio, como mapas de calor, radares e 

gráficos de stock, temos-te protegido. Comece a construir os seus dashboards com FusionCharts hoje. 

 

SMARTDRAW -  Mais fácil que Visio® 

 

O SmartDraw é a única alternativa ao Visio®  que funciona num Mac, online e no Windows (e atrás da firewall). Com a 

melhor capacidade de importação e exportação visio® na indústria, o SmartDraw é a alternativa fácil, poderosa e acessível 

visio®. 

 

Mais poderoso que o Escritório 

O SmartDraw é mais potente e mais fácil de usar do que as ferramentas de desenho padrão incluídas no Microsoft Office® e 

google Workspace™. Qualquer desenho SmartDraw pode ser inserido no Word®, Excel®, PowerPoint® bem como no 

Google® Docs e Folhas. 

 

Começar rapidamente 

O SmartDraw funciona em qualquer computador ou tablet. Inclui modelos de diagrama de início rápido para mais 

de 70 tipos diferentes de diagramas, desde fluxogramas até planos de piso. Formatação automática potente significa 

layouts perfeitos em minutos. 

 

SOFTWARE DE CÓDIGO DE BARRAS MATRIX - Software deetiqueta de arcode B 

Estabeleça as bases para o crescimento com software de etiqueta de código de barras rico em recursos 

 
1. Software de etiqueta de código de barras para necessidades simples de rotulagem 
2. Assistentes incorporados úteis 
3. Interface familiar do utilizador do Windows 

 
4. Mais de 100 simbologias de código de barras 

https://www.jam-software.com/ultrasearch_professional/file_types.shtml
https://www.smartdraw.com/visio/visio-alternative.htm
https://www.smartdraw.com/visio/visio-alternative.htm
https://www.smartdraw.com/integrations/
https://www.smartdraw.com/diagrams/?exp=ste
https://www.smartdraw.com/templates/?exp=ste
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5. Atualizar automaticamente selos de data 
6. Transição fácil para LABELVIEW ou CODESOFT 

 

SENTINEL - Automação  de impressão de etiquetas 

 

Elimine a necessidade de entrada manual de dados, reduza os erros e simplifique o processo de impressão com 

automatização de impressão de etiquetas. A solução de automação de impressão TEKLYNX, SENTINEL, permite a impressão 

a partir de um ERP, WMS ou outros sistemas de negócio, incluindo aplicações personalizadas. 

 

Automate label printing 

Print to unlimited printers across entire enterprise 

 

Initiate printing directly from any business system 

Create labels with CODESOFT 

 

SOFTWARE PARA DESENVOLVEDORES 

 

KIT DE MISSÃO ALTOVA - Kit de Ferramentas para arquitetura de informação XML, SQL 

e UML e desenvolvimento de aplicações. 

Altova MissionKit é um conjunto de ferramentas de desenvolvimento de software de força industrial XML, SQL e UML para 

arquitetos de informação e desenvolvedores de aplicações. O MissionKit inclui Altova XMLSpy, MapForce, StyleVision e 

outros produtos-chave para a construção das soluções de software do mundo real de hoje.  

Uma forte sinergia entre todas as ferramentas MissionKit leva os seus projetos de desenvolvimento e integração de dados 

a um nível não possível com os produtos autónomos. Escolha o Altova MissionKit para experimentar todo o poder das 

ferramentas de desenvolvimento da Altova.    

XMLSpy é o ambiente de desenvolvimento XML líder da indústria. 

A XMLSpy é o editor e ambiente de desenvolvimento XML mais vendido da indústria para todas as tecnologias relacionadas 

com xml. Oferece o principal designer de esquemas do mundo, geração de códigos, conversores de ficheiros, depuradores, 

perfis, integração completa da base de dados, suporte para XSD, XSLT, XPath, XQuery, WSDL, SOAP, XBRL e Office Open 

XML, e muito mais. 

MapForce - Vferramenta demapeamento de dados isuais e ferramenta de integração de 

dados. 

MapForce é uma ferramenta premiada de cartografia, conversão e integração de dados gráficos que mapeia dados entre 

qualquer combinação de XML, base de dados SQL, EDI, XBRL, arquivo plano, Excel, JSON e/ou estruturas de serviço Web, 

transformando dados instantaneamente ou autogera código de integração de dados sem royalties para a execução de 

conversões recorrentes. 
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StyleVision – Um designer de folhas de estilo e relatório para XML, bases de dados e XBRL. 

StyleVision é uma ferramenta premiada para conceber layouts de apresentação convincentes e formatos de documentos 

de fontes de entrada, incluindo XML, bases de dados SQL e XBRL. StyleVision disponibiliza prontamente a potência de 

conversão completa e de formato do XSLT numa ferramenta de design gráfico para saída html, word, PDF e Authentic®. 

MobileTogether- Um ambiente de desenvolvimento móvel transversal 

MobileTogether é um quadro revolucionário de desenvolvimento móvel transversal para a construção de aplicações 

móveis para todas as plataformas - em tempo recorde. Torna-se fácil construir aplicações que se conectem com dados 

finais e, em seguida, implementá-las para utilizadores finais em Android, iOS, Windows Phone 8, Windows 8 e 10, e outros 

dispositivos. Finalmente, é fácil e acessível dotar os utilizadores finais da informação de que precisam para serem 

produtivos no seu dispositivo de eleição.  

UModel - Uma ferramenta UML para modelação de software e desenvolvimento de 

aplicações. 

UModel é a ferramenta UML que torna o design de software visual prático para qualquer projeto. Conceber visualmente 

modelos de aplicações em UML e gerar Java, C#ou Visual Basic .NET código e documentação do projeto. Ou, engenheiro 

inverso os programas existentes em diagramas UML 2, em seguida, afinar os seus desenhos e completar a viagem de ida e 

volta regenerando o código.  

DiffDog - Uma ferramenta única para ficheiros, diretórios e bases de dados. 

A DiffDog é uma poderosa utilidade de difusão/fusão de difusão/fusão de ficheiros, diretórios e esquemas de bases de 

dados e tabelas. A DiffDog facilita a comparação e fusão de ficheiros de texto ou código fonte, sincronizar diretórios e 

comparar esquemas de bases de dados e tabelas. A DiffDog também fornece capacidades avançadas de diferem e editar 

xml. 

DatabaseSpy - Uma consulta multi-base de dados, design e ferramenta de comparação. 

A DatabaseSpy conecta-se a todas as principais bases de dados, facilitando a edição de SQL e outras tarefas muito mais 

acessível do que soluções de base de dados únicas com funcionalidades como navegação de mesa, edição de dados, 

conclusão automática do SQL, design de tabelas visuais, comparação de bases de dados, conversão de bases de dados, 

criação de gráficos e muito mais.  

SchemaAgent - Uma ferramenta visual para gerir relações de ficheiros baseadas em XML. 

SchemaAgent é uma ferramenta visionária para analisar e gerir relações entre ficheiros XSD, XML, XSLT e WSDL através de 

um projeto, uma intranet ou mesmo uma empresa. Permite-lhe visualizar e gerir facilmente as relações de ficheiros XML 

através da sua visão de design gráfico, e arrastar e largar para configurar automaticamente importações, inclui e/ou 

redefine (IIRs). 
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Autêntico - Umeditor deformulários eletrónicos n para XML e bases de dados. 

Authentic é um poderoso e dinâmico editor de formulários eletrónicos para soluções XML da empresa. Com a Authentic, os 

utilizadores empresariais que trabalham com formas intuitivas e dinâmicas podem ver e editar informação armazenada em 

documentos XML e bases de dados SQL, e sistemas de gestão de informação XBRL sem estarem expostos à tecnologia 

subjacente. 

ATLAS TI - QDA Software 

Para aqueles que querem ver o panorama geral. Para aqueles que apreciam detalhes. Revelar significados e 

relacionamentos. Baseia as suas descobertas nos dados. ATLAS.ti facilita-lhe a vida. Obtenha insights ricos com o software 

QDA mais intuitivo e poderoso. 

 

INTELLIJ - Desfrute de java produtivo 

 

Todos os aspetos do IntelliJ IDEA são especificamente concebidos para maximizar a produtividade do desenvolvedor. 

Juntos, a poderosa análise de código estático e o design ergonómico tornam o desenvolvimento não só produtivo, mas 

também uma experiência agradável. 

Inteligência profunda - Depois de IntelliJ IDEA ter indexado o seu código fonte, oferece uma experiência rápida e 

inteligente, dando sugestões relevantes em todos os contextos: conclusão instantânea e inteligente do código, análise de 

código on-the-fly e ferramentas de refactor fiável.  

Experiência fora da caixa - Ferramentas críticas da missão, como sistemas integrados de controlo de versão e uma grande 

variedade de idiomas e quadros suportados - não estão incluídos nenhum plugin. 

 

RESHARPER - Análise de qualidade de código 

 

Análise de qualidade de código 

A análise da qualidade do código on-the-fly está disponível em C#, VB.NET, XAML, ASP.NET, JavaScript, TypeScript, 

CSS, HTML e XML. A ReSharper informá-lo-á se o seu código pode ser melhorado e sugerirá  correções rápidas 

automáticas. 

 

PHP STORM - PhP IDE inteligente relâmpago 

Principais quadros apoiados - PhpStorm é perfeito para trabalhar com Symfony, Drupal, WordPress, Zend Framework, 

Laravel, Magento, CakePHP, Yii, e outros quadros. 

Todas as ferramentas PHP - O editor realmente 'obtém' o seu código e compreende profundamente a sua estrutura, 

suportando todas as funcionalidades linguísticas PHP para projetos modernos e antigos. Fornece a melhor conclusão de 

código, refactores, prevenção de erros no voo, e muito mais. 

Tecnologias frontais incluídas - Aproveitar ao máximo as tecnologias frontais de ponta, tais como HTML5, CSS, Sass, Less, 

Stylus, CoffeeScript, TypeScript, Emmet e JavaScript, com refactores, depurações e testes de unidade disponíveis. Veja as 

alterações instantaneamente no navegador graças ao Live Edit. 

https://www.jetbrains.com/resharper/features/code_analysis.html
https://www.jetbrains.com/resharper/features/quick_fixes.html
https://www.jetbrains.com/resharper/features/quick_fixes.html
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Ferramentas de desenvolvimento incorporadas - Execute muitas tarefas de rotina a partir do IDE, graças à integração de 

Sistemas de Controlo de Versão, suporte para implementação remota, bases de dados/SQL, ferramentas de linha de 

comando, Vagrant, Compositor, Cliente REST e muitas outras ferramentas. 

 

WEBSTORM - O JavaScript IDE mais inteligente 

IDE leve mas potente, perfeitamente equipado para desenvolvimento complexo do lado do cliente e desenvolvimento do 

lado do servidor com nó.js 

 

PYCHARM - Python IDE para desenvolvedores profissionais 

Ser mais produtivo - Economize tempo enquanto o PyCharm trata da rotina. Concentre-se em coisas maiores e abrace a 

abordagem centrada no teclado para tirar o máximo partido das muitas funcionalidades de produtividade da PyCharm. 

Obtenha Assistência Inteligente - PyCharm sabe tudo sobre o seu código. Confie nele para a conclusão inteligente do código, 

verificação de erros no voo e correções rápidas, fácil navegação de projetos, e muito mais. 

 

RUBYMINE - O Rubi mais inteligente e trilhos IDE 

Trabalhar mais rápido com um editor inteligente 

Produza código de alta qualidade de forma mais eficiente, graças ao suporte de primeira classe para Ruby and Rails, 

JavaScript e CoffeeScript, ERB e HAML, CSS, Sass e Menos, e muito mais. 

Aproveite a sintaxe e o erro da linguagem, a formatação de códigos, a conclusão do código e a documentação rápida. 

APPCODE – Smart IDE para desenvolvimento iOS/OS X 

Ambiente de desenvolvimento inteligente 

Graças a uma compreensão aprofundada da sua estrutura de código, o AppCode cuida das suas tarefas de rotina e poupa-o 

de dactilografia extra. 

 

CLION - Um IDE de plataforma transversal para C e C++ 

Editor inteligente C e C++ Graças ao suporte nativo C e C++, incluindo o padrão C++11, libc++ e Boost, o CLion conhece o 

seu código através e através e cuida da rotina enquanto se foca nas coisas importantes. 
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Navegação - Navegue instantaneamente para a declaração de um símbolo ou usos de contexto, procure em todo o projeto 

uma classe, arquivo ou símbolo pelo seu nome, encontre o seu caminho através da base de código com estrutura e vistas 

hierárquicas. 

Geração de códigos - Adicione membros de classe, funções de sobreposição/implementação, gere 

construtores/destrutores, getters/setters, operadores de produção relacional e de fluxo, enrole um bloco de código com 

uma declaração ou gere uma declaração de utilização real - tudo através de simples atalhos de teclado. 

Refactoring - Renomear símbolos, mover os membros para cima/para baixo na hierarquia, alterar a assinatura da função, e 

certifique-se de que as refactores automatizadas da CLion propagarão com precisão as alterações apropriadas ao longo do 

seu código. 

DELPHI ACCESS COMPONENTS - Umllow desenvolvendo aplicações multiplataformas 

Os Componentes de Acesso a Dados da Delphi permitem desenvolver aplicações multiplataformas no Embarcadero RAD 

Studio, Delphi, C++Builder, Lazarus e Free Pascal no Windows, Linux, macOS, iOS e Android, para plataforma de 32 bits e 64 

bits. São ferramentas fantásticas que fornecem acesso direto a bases de dados populares como Oracle, Microsoft SQL 

Server, MySQL, InterBase, Firebird, PostgreSQL, SQLite, bem como nuvens - Salesforce, FreshBooks, SugarCRM e muitos 

outros. Além disso, oferecemos um quadro ORM maduro para a Delphi. 

 

SOFTWARE PARA A EDUCAÇÃO 

MIND MANGER FOR EDUCATION – Mind Mapping 

MindManager for Education: Aprenda facilmente - Melhores informações - Divirta-se! 

O método de mapeamento mental é experimentado e testado, e foi implementado como parte de métodos de aprendizagem 

em todo o mundo. Não só os alunos e alunos da escola usam esta abordagem para preparar e estruturar apresentações e 

assuntos, mas também métodos de aprendizagem visual ajudam os professores a estruturar as aulas de forma profissional, 

variada e amiga dos alunos. 

PARA ESTUDANTES 

A apresentação visual dos mapas mentais permite uma melhor compreensão e maior poder para recordar o conteúdo das 

lições. Os textos informativos são estruturados claramente, e com a ajuda da interface intuitiva do utilizador, os projetos e 

apresentações são facilmente mapeados. 

PARA PROFESSORES 

Graças à estrutura clara dos materiais de aulas nos mapas da mente, o assunto pode ser melhor transmitido e as lições 

tornam-se mais variadas. A ligação de diferentes fontes de informação e a recolha de documentos numa pasta ajudam a 

estruturar as aulas de forma profissional e amiga dos estudantes. 

A combinação de itens de imagem e texto aborda ambas as metades do cérebro, o que fortalece a memória e facilita aos 

alunos a memória num curto espaço de tempo. 
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ATLAS TI PARA EDUCAÇÃO – Análise de Dados Qualitativos 

Os estudantes de licenciatura, graduação e doutoramento podem candidatar-se a um tipo de licença especialmente a 

preços especiais para utilizar a versão sem restrições do programa do ATLAS.ti nos seus estudos de licenciatura. 

 


