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Dyalog overtager Causeway Graphical Systems
3 værktøjer integreres i Dyalog for Windows Version11.1

Hellebæk, 17. Maj 2007: Dyalog Ltd., der udvikler og markedsfører udviklingsmiljøet
Dyalog – det mest udbredte APL programmeringssprog i verden - har overtaget
Causeway Graphical Systems.

PRESSEMEDDELELSE

Dyalog Ltd., der ligger i Bramley uden for Basingstoke i England, er ejet af et konsortium
bestående af Insight Systems ApS (Hellebæk), SimCorp A/S (København) samt APL
Italiana (Milano, Italien). De 3 virksomheder gik sammen om at købe Dyalog Ltd. i 2005,
og ved samme lejlighed overtog Gitte Christensen ansvaret som Adm. Direktør, og
Morten Kromberg blev Teknisk Direktør med overordnet ansvar for den fortsatte
udvikling af Dyalogprodukterne.
Causeway er et meget anerkendt navn inden for APL softwareudvikling. Gennem de
seneste 10 år er virksomhedens værktøjer blevet brugt af softwareudviklere til en
mangfoldighed af applikationer over en bred vifte af platforme. RainPro graphics engine
(også kendt som SharpPlot til Windows.Net), NewLeaf report formatter og
CausewayPro framework – (til hurtig udvikling af Graphical User Interface, GUI) bliver
alle 3 integreret i Dyalog for Windows fra og med Version 11.1. Version 11.1 forventes
lanceret senere i år, og Dyalog siger samtidig, at der ikke vil ske ændringer i licensprisstrukturen.
Adrian Smith, der grundlagde Causeway, er anerkendt verden over som en visionær
systemarkitekt og mesterlig “værktøjssmed” inden for array language programmering.
Adrian fortsætter som chefarkitekt på Causeway produktlinien, primært med fokus på
design af fremtidige forbedringer. Jonathan Manktelow er tiltrådt en fuldtidsstilling som
softwareudvikler hos Dyalog Ltd.
Adm. Direktør Gitte Christensen, Dyalog Ltd., siger i forbindelse med overtagelsen: “Vi er
glade for at byde Causeways team velkommen ombord. Vi får nu udvidet vores
softwareudvikler-ressource, specielt når det drejer sig om at kombinere brugen af Dyalog
med komponenter i C#. Dette har stor værdi fremover, især set i lyset af vores fortsat
dedikerede indsats for at levere en komplet integration af Dyalog med Microsoft.Net
platformen. Vi har også fået en unik mulighed for at videreudvikle en række excellente
produkter, uden at det kommer til at koste vores kunder ekstra. Vi giver dermed mange
flere brugere adgang til at bruge værktøjerne i deres dagligdag. Derudover overtager
Dyalog ejerskabet af APL-to-C# Translator og SharpArrays arraybibliotek for
Microsoft.Net platformen.”
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For nærværende er der ikke planer om at udvikle APL- to-C# oversætterteknologien til et
generelt værktøj, som kan lægges ind i APL applikationer. Dyalog Ltd. tror ikke desto
mindre fortsat på, at teknologien er utrolig anvendelig for kunder, der ønsker at
producere ”fully managed komponenter” fra APL source kode. Oversætteren vil derfor
blive gjort tilgængelig på projektbasis med Adrian Smith dedikeret til konsulentydelser,
udvikling og support.
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Adrian Smith siger: “Jeg ved, at det er Dyalogs hensigt at forsætte med at udvikle et
endnu mere robust og komplet udviklingsmiljø. Integreringen af Causewayværktøjerne er
et stort skridt i den rigtige retning. Dyalog kan tilføre den professionelle markedsføring og
support, som produkterne fortjener. Jeg kan dermed bruge mere tid på at designe og
kode under den gruppedynamik, der karakteriserer Dyalog Ltd.”
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Om Dyalog Ltd.
Dyalog Ltd. er grundlagt i1982. I dag er virksomhedens softwareudviklingsmiljø – Dyalog
– verdens førende APL programmeringssprog. Dyalog bruges af flere tusinde
softwareudviklere beskæftiget med at udvikle applikationer og softwaresystemer, især
hvor der er behov for at adressere komplekse analytiske applikationer i mange
dimensioner. Dyalog er desuden et enestående udviklingsværktøj til hurtig udvikling af
grafiske brugergrænseflader (GUI). Dyalog er i daglig brug i mange store virksomheder
over hele verden – herunder mange i Fortune 100 - i missionskritiske applikationer så
som Asset Management, Business Planning & Budgettering og Business Intelligence.
Dyalog tager hele tiden højde for nye teknologier for derigennem fortsat at kunne tilføre
mere funktionalitet til værktøjerne for levering og understøttelse af et af verdens førende
udviklingsmiljøer. Dyalog er i fuld overensstemmelse med ISO 8485 standarden for APL
og er tilgængelig på en lang række platforme, herunder Microsoft Windows (95, 98, NT,
2000, ME, XP , Vista og .Net), Pocket PC2002, Pocket PC 2003 og Windows Mobile 5.0,
AIX, Solaris og Linux.
www.dyalog.com
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