ACHT OVERTUIGENDE REDENEN VOOR EEN UPGRADE NAAR
PERVASIVE.SQL™ V8
Het succes van uw bedrijfskritieke applicaties wordt elke dag opnieuw bekrachtigd door een
Pervasive® -oplossing voor gegevensbeheer. Wij zijn er dan ook erg trots op u de volgende
generatie van onze meest populaire oplossing te kunnen aanbieden, Pervasive.SQL V8. Met een
indrukwekkende snelheid in een engine met embedding-mogelijkheden voor een consequent
lage TCO, zorgt Pervasive.SQL V8 ervoor dat u de concurrentie een flinke stap voorblijft.
Met een upgrade naar Pervasive.SQL V8 vandaag is uw succes van morgen verzekerd.
Wat Pervasive.SQL V8 u biedt:
1. Toonaangevende performantie en schaalbaarheid.
Met de dual-mode-toegang, transactioneel en
relationeel, zijn gegevens altijd snel beschikbaar
en kunnen complexe query’s eenvoudig worden
uitgevoerd. Pervasive.SQL is schaalbaar van één enkel
werkstation tot het internet en is nu sneller dan ooit, met
alle kracht van Btrieve en nog krachtigere SQL-engines.
2. Embedding-mogelijkheden.
Er is niets dat aan Pervasive kan tippen. Pervasive.SQL
V8 kan naadloos worden ingevoegd in uw bedrijfskritieke
applicaties en biedt zo de cruciale backbone die
gebruikers nodig hebben om succes te verzekeren.
Pervasive.SQL V8 beschikt over een kleine footprint,
is gemakkelijk te installeren en eenvoudig in gebruik,
en is dan ook de meest populaire keuze voor ingebouwd
gegevensbeheer van ontwikkelaars wereldwijd.
3. Lage TCO (Total Cost of Ownership).
Met automatische configuratie en self-tuning wordt
de noodzaak voor databasebeheer tot het minimum
beperkt. De waarde die Pervasive levert, is dan ook
hoger dan ooit.
4. Volledige ondersteuning.
Het kan zijn dat uw oude versie van Btrieve of
Pervasive.SQL niet meer wordt ondersteund. Met
uw upgrade krijgt u toegang tot alle benodigde
ondersteuning en servicepakketten, en beschikking
over alle verbeteringen in performantie en functionaliteit,
die wij de afgelopen jaren hebben aangebracht.
5. Uitgebreide platformondersteuning.
Met Pervasive.SQL V8 kunt u nu ook uw
besturingssysteem upgraden naar de meest populaire
platforms. Dit is echter geen ‘must’, aangezien ook
DOS- en 16-bits-applicaties nog worden ondersteund.
De nieuwe versie is bovendien achterwaarts compatibel
met bestaande applicaties. Daarnaast werkt
Pervasive.SQL V8 met de nieuwe Pervasive
DataExchange™, waarmee real-timereplicatie van
gegevens tussen Pervasive.SQL-databases mogelijk
is, en wordt beantwoord aan bedrijfsvereisten, zoals het
onderhouden van een warme back-up, laden van een
rapporteringsserver of verbinden van meerdere
vestigingen.

6. Verhoogde betrouwbaarheid.
Pervasive.SQL V8 biedt verbeterde mogelijkheden voor
de algehele betrouwbaarheid en schaalbaarheid van het
systeem, met bewezen compatibiliteit met RAIDsubsystemen voor opslag, systemen met meerdere
processors en clustertechnologie voor failover.
7. Uitgebreide interfaceconnectiviteit.
Open uw gegevens en laat uw oude gegevens harder
voor u werken met de huidige toonaangevende tools en
ontwikkelomgevingen. Met Pervasive.SQL V8 kunt u alle
belangrijke standaardinterfaces, zoals ODBC, ADO/OLE
DB, JDBC en meer, gebruiken voor databaseontwerp,
report writing en ad-hocquery’s.
8. Flexibele inzetopties.
Pervasive.SQL V8 biedt een uniform toepassings- en
gebruiksplatform over meerdere uitvoeringsomgevingen,
van één enkele desktop tot het web.
Over Pervasive Software
Pervasive Software is een toonaangevende provider van
oplossingen voor embedded- en webdatabasebeheer
voor kleine en middelgrote bedrijven. Het bedrijf voorziet
ruim 10.000 onafhankelijke softwareverkopers,
ontwikkelaars, wederverkopers en partners van haar
producten. Het belangrijkste product van Pervasive
Software is Pervasive.SQL, een toonaangevende
database voor applicatieontwikkeling waarin voordelige,
betrouwbare en efficiënte handelingen zijn gecombineerd
met prestaties en bruikbaarheid van wereldklasse.
Pervasive werd opgericht in 1994 en is gevestigd in
Austin, Texas in de VS. Het bedrijf heeft tevens
vestigingen in Europa en distributeurs in 100 landen.
Verdere informatie
Voor verdere informatie over Pervasive.SQL V8 kunt
u onze website bezoeken op www.q-ry.nl.
Voor orders kunt u bellen met ons kantoor in Delft
+31.15.256.40.35 of gebruik maken van de webwinkel.

© 2002 Pervasive Software. Alle rechten voorbehouden. Pervasive, Pervasive Software, Pervasive.SQL, Btrieve en
©
het Pervasive-logo zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van Pervasive Software Inc.

