
® ™Embarcadero  All-Access  XE zapewnia dostêp do wszystkich narzêdzi programistycznych i bazodanowych, których 

potrzebujesz, wtedy, kiedy ich potrzebujesz. Pierwszy na rynku zestaw narzêdzi gotowych do u¿ycia na ¿¹danie dla 

programistów aplikacji i specjalistów bazodanowych. All-Access XE zawiera wszystkie narzêdzia Embarcadero 

w ramach jednej, elastycznej i korzystnej cenowo licencji.

NAJBARDZIEJ KOMPLETNY PAKIET NARZÊDZI DOSTÊPNY NA RYNKU 

Przy stale zmieniaj¹cych siê warunkach biznesowych i technologicznych coraz 
trudniejsze staje siê  optymalne wykorzystanie posiadanych narzêdzi 
programistycznych. Tradycyjny model zak³ada nabywanie narzêdzi w momencie, 
w którym staj¹ siê one niezbêdne do pracy - mo¿e to okazaæ siê czasoch³onne 
i kosztowne z punktu widzenia efektywnoœci pracy. Pakiet All-Access XE gwarantuje 
u¿ytkownikom sta³y dostêp do najlepszych na rynku narzêdzi i daje pe³n¹ swobodê 
korzystania z nich w ka¿dej chwili.

NISKI CA£KOWITY KOSZT POSIADANIA OPROGRAMOWANIA (TCO)

Narzêdzia wykorzystywane w codziennej pracy bezpoœrednio wp³ywaj¹ na jakoœæ 
realizowanych projektów informatycznych. W ramach pakietu All-Access XE nabywca 
otrzymuje blisko dwadzieœcia profesjonalnych, wielokrotnie nagradzanych narzêdzi. 
Dziêki czterem ró¿nym poziomom dostêpu All-Access (Bronze, Silver, Gold, Platinum) 
u¿ytkownik mo¿e wybraæ zestaw narzêdzi najlepiej dopasowany do swoich potrzeb. 

£ATWE ZARZ¥DZANIE LICENCJAMI

Zarz¹dzanie licencjami i produktami mo¿e byæ du¿ym wyzwaniem, w szczególnoœci 
w przypadku reorganizacji firmy, zmian technologicznych lub relokacji zasobów. 
All-Access jest dostêpny w ro¿nych modelach licencyjnych, w tym licencjach 
sieciowych pozwalaj¹cych na scentralizowane i zoptymalizowane zarz¹dzanie 
zasobami jakimi s¹ narzêdzia programistyczne. Produkty wchodz¹ce w sk³ad pakietu 
All-Access mo¿na uruchamiaæ z poziomu technologii AppWave (wiêcej informacji 
w ramce na drugiej stronie) 
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Poziomy dostêpu All-Access XE

Bronze Silver Gold Platinum

™DB Optimizer  XE Developer 
™J Optimizer

™DB Optimizer  XE Professional
™J Optimizer

™DB Optimizer  XE Professional
™J Optimizer  

™  DB Optimizer XE Professional
™J Optimizer

®Rapid SQL  Standard
™DB Change Manager  XE 

Developer

® Rapid SQL XE
™DB Change Manager  XE 

Professional Unlimited
®DBArtisan  XE

® Rapid SQL XE
™ DB Change Manager XE 

Professional
®DBArtisan  Standard

® Rapid SQL XE
™DB Change Manager  XE 

Enterprise
®DBArtisan  XE + Analyst Pack

®ER/Studio  Viewer
®ER/Studio  Portal
®ER/Studio  Business Architect

®ER/Studio  Viewer
®ER/Studio  Portal
®ER/Studio  Business Architect
®ER/Studio  Software Architect
®ER/Studio  Data Architect
®ER/Studio  MetaWizard 

Import & Export 
®ER/Studio  Repository

®ER/Studio  Viewer
®ER/Studio  Portal
® ER/Studio Business Architect
®ER/Studio  Software Architect
®ER/Studio  Data Architect
®ER/Studio  MetaWizard 

Import

®ER/Studio  Viewer
®ER/Studio  Portal
®ER/Studio  Business Architect
®ER/Studio  Software Architect
®ER/Studio  Data Architect
®ER/Studio  MetaWizard 

Import & Export 
®ER/Studio  Repository

®Delphi  XE Professional
®C++Builder  XE Professional

™Prism  XE Professional
®JBuilder  Professional
™RadPHP  XE 

®Delphi  XE Enterprise
®C++Builder  XE Enterprise

™Prism  XE Enterprise
®JBuilder  Enterprise
™ RadPHP XE 

®Delphi  XE Architect
®C++Builder  XE Architect

™Prism  XE Enterprise
®JBuilder  Enterprise
™ RadPHP XE

®Delphi  XE Architect
®C++Builder  XE Architect

™Prism  XE Enterprise
®JBuilder  Enterprise
™ RadPHP

Bazy danych
®InterBase  Database Server 

+ 5 User Connections

®InterBase  Database Server 
+ 10 User Connections

®InterBase  Database Server 
+ 25 User Connections

®InterBase  Database Server 
+ Unlimited User Connections

ALL-ACCESS - KLUCZOWE WLASCIWOSCIALL-ACCESS - KLUCZOWE WLASCIWOSCIALL-ACCESS - KLUCZOWE WLASCIWOSCI

Embarcadero Toolbox - lekki, "bezinstala-
cyjny" klient dostarcza dostêp do 
wszystkich narzêdzi All-Access z poziomu 
pojedynczego interfejsu 

Embarcadero AppWave - centralne 
zarz¹dzanie licencjami oraz udostêpnianie 
narzêdzi w obrêbie sieci

Jedyny na rynku zbiór wieloplatformowych 
narzêdzi dla architektów, programistów 
i administratorów baz danych

Technologia InstantOn umo¿liwia 
uruchamianie wszystkich narzêdzi bez 
potrzeby ich instalowania

Sta³y dostêp do najnowszych wersji 
i dodatków

£atwe zarz¹dzanie licencjami oraz 
dystrybucj¹ narzêdzi wewn¹trz firmy

Wspierane systemy bazodanowe: Oracle, 
® ® ®IBM  DB2, Sybase , Microsoft  SQL Server, 

® ®InterBase  SMP, MySQL

,
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Embarcadero All-Access



ZARZ¥DZANIE I MONITOROWANIE BAZ 
DANYCH  

® ™Embarcadero  DB PowerStudio  XE3 - 
kompletny zestaw narzêdzi rozszerzaj¹-
cych funkcjonalnoœæ rozwi¹zañ dostarcza-
nych przez producentów baz danych 

w obszarach programowania, administrowania 
i optymalizowania baz danych. Wspiera wszystkie 
najpopularniejsze systemy baz danych, w tym 
Oracle, SQL Server, Sybase ASE i Db2.

® DBArtisan XE3 - wieloplatformowe 
narzêdzie do administracji serwerami SQL. 
Pomaga zwiêkszyæ dostêpnoœæ i bezpie-
czeñstwo danych oraz wydajnoœæ baz. 

®Rapid SQL  XE3 - zintegrowane, wielo-
platformowe œrodowisko IDE do tworzenia 
i testowania kodu SQL. Pozwala na 
tworzenie kodu najwy¿szej jakoœci, 

budowanie zapytañ, zarz¹dzanie obiektami.

® ™ Embarcadero  DB Change Manager Xe2 - 
narzêdzie do kontroli zmian w obszarze 
baz danych. Pozwala porównywaæ bazy 
danych lub ich obrazy na trzech pozio-

mach: konfiguracji serwera, schematów i danych.

®Embarcadero  Technologies dostarcza 

kompletn¹ paletê wielokrotnie 

nagradzanych, wieloplatformowych 

narzêdzi do projektowania, tworzenia 

oraz uruchamiania aplikacji i systemów 

bazodanowych.

Narzêdzia Embarcadero wspieraj¹ najpopularniejsze platformy baz danych oraz wykorzystuj¹ 

kluczowe jêzyki programowania, pozwalaj¹c zespo³om projektowym na b³yskawiczne 

realizowanie projektów informatycznych zwi¹zanych z utrzymaniem i rozbudow¹ baz danych 

lub z tworzeniem i rozwojem wydajnych aplikacji desktopowych, serwerowych i webowych. 

Rozwi¹zania Embarcadero umo¿liwiaj¹ programistom, architektom i administratorom baz 

danych szybsze poznawanie dobrych praktyk oraz ³atwiejsze wspó³dzielenie informacji 

z pozosta³ymi pracownikami zaanga¿owanymi w realizowane projekty. 

KOMPLETNY ZESTAW NARZÊDZI

® ™ Embarcadero  All-Access XE - pierwszy na 
rynku kompletny pakiet miêdzyplatformo-
wych narzêdzi zawieraj¹cy wszystkie 
rozwi¹zania oferowane przez firmê 

Embarcadero dla programistów aplikacji oraz 
specjalistów bazodanowych. 

TWORZENIE APLIKACJI 

RAD Studio XE2 - kompletne rozwi¹zanie 
programistyczne do tworzenia natywnych 

®aplikacji 32 i 64-bitowych dla Windows , 
Mac, rozwi¹zañ Webowych oraz 

mobilnych (w tym dla iOS, Android i Windows 
® ®Phone). Zawiera œrodowiska Delphi , C++Builder , 

™Prism  oraz RadPHP.

®Delphi  XE2 - wiod¹ce œrodowisko typu 
RAD przeznaczone do tworzenia wysokiej 
jakoœci aplikacji HD i 3D dla platform 
Windows (32 i 64 bity), Mac i iOS. 

® C++Builder XE2 - narzêdzie pozwala na 
po³¹czenie mo¿liwoœci jêzyka C++ 
z wydajnoœci¹ narzêdzi RAD do 
b³yskawicznego tworzenia aplikacji.

™Prism  XE2 - bazuj¹ce na jêzyku Delphi 
rozwi¹zanie do tworzenia aplikacji .NET, 
Mono, ASP.NET oraz bazodanowych  dla 
platform Windows, Linux I Mac OS X.

™RadPHP  XE2 - narzêdzie pozwalaj¹ce na 
wizualne tworzenie aplikacji Webowych 
PHP oraz aplikacji mobilnych (iOS, 
Android). 

®JBuilder  - zintegrowane œrodowisko 
programistyczne Java, oparte o platformê 
Eclipse. U³atwia projektowanie, tworzenie, 
testowanie i wdra¿anie aplikacji.

™3rdRail  (Ruby on Rails IDE) - kompletne 
œrodowisko IDE usprawniaj¹ce tworzenie 
rozwi¹zañ Webowych przez programistów 

™Ruby on Rails .

®TurboRuby  narzêdzie IDE pozwalaj¹ce na 
skrócenie czasu tworzenia aplikacji Webo-
wych nie wykorzystuj¹cych platformy 
Rails. 

OPTYMALIZOWANIE WYDAJNOŒCI 

® ™Embarcadero  DB PowerStudio  XE3 - 
kompletny zestaw narzêdzi rozszerzaj¹-
cych funkcjonalnoœæ rozwi¹zañ dostarcza-
nych przez producentów baz danych 

w obszarach programowania, administrowania 
i optymalizowania baz danych. Wspiera wszystkie 
najpopularniejsze systemy baz danych, w tym 
Oracle, SQL Server, Sybase ASE i DB2.

® ™Embarcadero  DB Optimizer  XE3 - 
narzêdzie do testowania i optymalizacji 
poleceñ SQL. Dok³adna diagnostyka, 
graficzna prezentacja wyników oraz 

optymalizacja poleceñ pozwalaj¹ zapewniæ wysok¹ 
jakoœæ tworzonych rozwi¹zañ. 

® ™Embarcadero  J Optimizer  - kompletne 
œrodowisko do optymalizowania 
wydajnoœci aplikacji Java i zarz¹dzania 
jakoœci¹ kodu Java. 

BAZY DANYCH 

®InterBase  XE - wydajna baza danych 
wykorzystuj¹ca wielow¹tkow¹ architekturê 
oraz zapewniaj¹ca wysoki poziom 
bezpieczeñstwa. £atwa instalacja, 

niewielkie obci¹¿enie, automatyczna optymalizacja 
oraz niemal zerowe koszty administracyjne czyni¹ 
z InterBase idealn¹ platformê bazodanow¹ dla 
aplikacji wdra¿anych razem z serwerem SQL.

MODELOWANIE

®ER/Studio  XE2 - pakiet narzêdzi do 
modelowania, analizy i wizualizacji baz 
danych. £¹czy procesy, dane, modele UML 
i BPMN w jedno potê¿ne, wielopozio-

mowe œrodowisko projektowe. 

®ER/Studio  Data Architect - narzêdzie do 
modelowania danych. Pozwala projekto-
waæ, eksplorowaæ, dokumentowaæ oraz 
rozwijaæ z³o¿one struktury danych. Funkcje 

reverse i forward engineeringu, centralny s³ownik 
danych i znakowanie encji pozwalaj¹ zachowaæ 
porz¹dek nawet w du¿ym modelu.

®ER/Studio  Business Architect - narzêdzie 
do tworzenia wizualnych modeli 
koncepcyjnych. Przeznaczone zarówno do 
opisywania ogólnych za³o¿eñ bizneso-

wych, jak równie¿ do analizy wp³ywu poszczegó-
lnych procesów na dzia³ania biznesowe. 

®ER/Studio  Portal - serwis webowy 
przeznaczony do wspó³dzielenia i przegl¹-
dania dokumentacji stworzonej 
w narzêdziach pakietu ER/Studio. Portal 

pozwala na wykorzystanie zaawansowanych funkcji 
raportowania.

AppWave jest technologi¹ pozwalaj¹c¹ na dostarczanie aplikacji 

desktopowych u¿ytkownikom pracuj¹cym w systemie Windows 

w sposób równie wygodny i elastyczny jak w urz¹dzeniach mobilnych. 

Korzystaj¹c z AppWave w ramach dzia³u, biura lub ca³ego 

przedsiêbiorstwa zapewniasz sobie pe³n¹ kontrolê nad posiadanymi 

aplikacjami oraz wgl¹d w rzeczywisty stan ich wykorzystania. Dziêki 

technologii AppWave, aplikacje (tzw. Appsy) s¹ „transmitowane” 

bezpoœrednio do u¿ytkowników, nie wymagaj¹ instalowania, s¹ w pe³ni 

funkcjonalne i dzia³aj¹ z pe³n¹ szybkoœci¹.

EMBARCADERO APPWAVE

Szybsze dostarczanie projektów (narzêdzia dostêpne “na 
¿¹danie” w momencie kiedy s¹ potrzebne)

Wiêksza elastycznoœæ w reagowaniu na potrzeby biznesowe 
(szybkie zapewnienie pe³nego warsztatu pracy pracownikom)

Pe³na kontrola i optymalizacja wykorzystania posiadanych 
narzêdzi i licencji (ograniczenie czasu, redukcja kosztów, 
wyeliminowanie rêcznych instalacji i aktualizacji)

Wiêksza wydajnoœæ pracy na komputerach typu desktop 
(wyeliminowanie konfliktów pomiêdzy aplikacjami, 
natychmiastowe przywracanie stanowiska pracy po awarii) 

APPWAVE - KLUCZOWE KORZYSCI
,
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®BSC Polska, wy³¹czny Partner Embarcadero Technologies , œwiadczy profesjonalne us³ugi szkoleniowe i konsultacyjne obejmuj¹ce zagadnienia 

zwi¹zane z tworzeniem aplikacji oraz obszarami programowania i zarz¹dzania bazami danych. Oprócz standardowych szkoleñ w ofercie BSC 

Polska znajduj¹ siê tak¿e kursy dedykowane, organizowane specjalnie na indywidualne potrzeby firm


