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InterForm InterForm 
”InterForm omsætter udskrifter til elektroniske dokumenter””InterForm omsætter udskrifter til elektroniske dokumenter”

Automatisk Automatisk workflowworkflow

Central overvågning styrer Central overvågning styrer udskriftskøerneudskriftskøerne og igangsætter og igangsætter workflow'etworkflow'et

Distribution af udskrifter i PCL og som elektroniske dokumenter Distribution af udskrifter i PCL og som elektroniske dokumenter i PDFi PDF

En enkelt proces kan splitte en udskrift, opsamle nøglefelter saEn enkelt proces kan splitte en udskrift, opsamle nøglefelter samt mt 
gemme siderne som PDF dokumentergemme siderne som PDF dokumenter

Fleksibelt designFleksibelt design

Grafiske designer i Windows visualiserer formularen samtidigt meGrafiske designer i Windows visualiserer formularen samtidigt med de d de 
omformaterede dataomformaterede data

PDF dokumenter dannes med digital signatur, password beskyttelsePDF dokumenter dannes med digital signatur, password beskyttelse, , 
bookmarks og hyperlinksbookmarks og hyperlinks

Understøtter alle sprog og tegnsæt gennem Unicode, Understøtter alle sprog og tegnsæt gennem Unicode, TrueTypeTrueType fonte fonte 
og stregkoderog stregkoder

Indbygget PCLIndbygget PCL-- og og PDFPDF--driverdriver håndterer JPEG, BMP og TIFF filerhåndterer JPEG, BMP og TIFF filer

Hurtig integrationHurtig integration

Udviklet til OS/400 Udviklet til OS/400 -- kræver ikke yderligere hardware eller features kræver ikke yderligere hardware eller features 

Intet behov for ændringer til ERP systemetIntet behov for ændringer til ERP systemet

Integration til DB/2 databasen giver mulighed for automatisk Integration til DB/2 databasen giver mulighed for automatisk 
distribution print, fax eller edistribution print, fax eller e--mailmail

InterForm

Skygge kø

LaserprintPDF-dokt E-mail

Program



InterForm InterForm 
”InterForm omsætter udskrifter til elektroniske dokumenter””InterForm omsætter udskrifter til elektroniske dokumenter”



IceBreak Client Framework IceBreak Client Framework 
””Workflow’etWorkflow’et præsenteres i IceBreak Client Framework”præsenteres i IceBreak Client Framework”

Strukturerede arbejdsgangeStrukturerede arbejdsgange

Samler og organiserer virksomhedens dokumenter i en let Samler og organiserer virksomhedens dokumenter i en let 
overskuelig hierarkisk strukturoverskuelig hierarkisk struktur

Strukturen opsættes individuelt og kan afspejle virksomhedens Strukturen opsættes individuelt og kan afspejle virksomhedens 
arbejdsgangearbejdsgange

Valgfrie ikon gør Valgfrie ikon gør fremfindingfremfinding af dokumenter hurtigere og mere af dokumenter hurtigere og mere 
intuitivintuitiv

Hurtig informationsadgangHurtig informationsadgang

Publicerer udskrifter, fax, mails og øvrige dokumenter på Publicerer udskrifter, fax, mails og øvrige dokumenter på 
InternettetInternettet

Fleksibel søgning a la Fleksibel søgning a la GoogleGoogle –– giver med få søgeord hurtig giver med få søgeord hurtig 
adgang adgang 

Avanceret søgning finder det ønskede dokument med stor Avanceret søgning finder det ønskede dokument med stor 
præcisionpræcision

Sortering på kolonner giver en mere personlig præsentationSortering på kolonner giver en mere personlig præsentation

Enkel integrationEnkel integration

Processer og arbejdsgange kan aktiveres ved et museklikProcesser og arbejdsgange kan aktiveres ved et museklik

DragDrag--DropDrop funktion afspejler den fysiske arbejdsgangfunktion afspejler den fysiske arbejdsgang

Integreres med et enkelt program til InterFormIntegreres med et enkelt program til InterForm

Understøtter Terminal Server og Understøtter Terminal Server og CitrixCitrix



IceBreak Client Framework IceBreak Client Framework 
””Workflow’etWorkflow’et præsenteres i IceBreak Client Framework”præsenteres i IceBreak Client Framework”

Sikkerforbindelse (SSL 128 bit)

www.icebreak.dk/mazda



IceBreak IceBreak 
”Forretningslogikken programmeres i IceBreak””Forretningslogikken programmeres i IceBreak”

Kreativ udviklingKreativ udvikling

Hurtigt at lære Hurtigt at lære –– første resultatet indenfor 1 time!første resultatet indenfor 1 time!

Genbrug af eksisterende programkode og programmeringskvalifikatiGenbrug af eksisterende programkode og programmeringskvalifikationeroner

WizardsWizards, skabeloner og konverteringsværktøj mindsker , skabeloner og konverteringsværktøj mindsker udviklingstidenudviklingstiden

Valgfri designværktøj til det interaktive udviklingsmiljøValgfri designværktøj til det interaktive udviklingsmiljø

Kraftfuld serverKraftfuld server

Høj performance, selv på de mindste iSeries modeller Høj performance, selv på de mindste iSeries modeller 

Indbygget Web Server and Web Applikation ServerIndbygget Web Server and Web Applikation Server

Intet behov for ekstra hardware eller konfigurationIntet behov for ekstra hardware eller konfiguration

Framework tilgængeligt for udvikling af dokumentportaler Framework tilgængeligt for udvikling af dokumentportaler 

Innovativ teknologiInnovativ teknologi

Bygger ægte OS/400 objekter Bygger ægte OS/400 objekter –– som fortsat kører på i5/iSeriessom fortsat kører på i5/iSeries

Udvikling af webUdvikling af web--applikationer ved brug af RPG, COBOL, SQL og XMLapplikationer ved brug af RPG, COBOL, SQL og XML

Nem integrering af Web Services Nem integrering af Web Services –– også tilgængeligt fra 5250også tilgængeligt fra 5250--miljøetmiljøet

Publikation af eksisterende Query/400 lister på Internettet Publikation af eksisterende Query/400 lister på Internettet 



IceBreak IceBreak 
”Forretningslogikken programmeres i IceBreak””Forretningslogikken programmeres i IceBreak”



IceBreak IceBreak 
Hvordan fungerer IceBreak ?Hvordan fungerer IceBreak ?

15000

www.icebreak.dk
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IceBreak Server

Job styring
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Web Applikation
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RPG
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Server
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Udvikling

IceBreak IceBreak 
SystemarkitekturSystemarkitektur



IceBreak IceBreak 
Lær IceBreak Lær IceBreak –– Trin for trinTrin for trin

www.molslinien.dk



IceBreakIceBreak
Lær IceBreak Lær IceBreak –– Trin for trinTrin for trin 11 22 33 44 55511 22 33 44 555CobolCobol



IceBreak milepæle i 2006IceBreak milepæle i 2006

Flere amerikanske og canadiske colleges har i næste semester Flere amerikanske og canadiske colleges har i næste semester 
valgt at basere deres undervisning i RPG på IceBreak.valgt at basere deres undervisning i RPG på IceBreak.

Heriblandt kan nævnes Heriblandt kan nævnes SenecaSeneca College, som er College, som er Canada’sCanada’s
største.største.

Aftale med IBM i Rochester/Toronto om udvikling af et IceBreak Aftale med IBM i Rochester/Toronto om udvikling af et IceBreak plugplug--inin til til 
WebSphere WebSphere Development Studio.Development Studio.

Første gang en europæisk Business Partner er blevet Første gang en europæisk Business Partner er blevet 
indbudt til et ”indbudt til et ”TRB, Technology Review BoardTRB, Technology Review Board” hos IBM ” hos IBM 
Rochester med deltagelse af ledelsen for System i.Rochester med deltagelse af ledelsen for System i.



IceBreak EditionsIceBreak Editions

IceBreak Inspire

• Kraftfuldt værktøj for SQL- og Query-forespørgsler
• Publicerer Query-lister i regneark, på Internettet eller lokalt på Intranet 
• Strukturerer og organiserer eksisterende Query-lister i grupper
• Let at installerer og enkelt at bruge

IceBreak Server

• Kraftfuld server med høj performance – selv på de mindste iSeries modeller 
• Indbygget Web Server and Web Applikation Server
• Intet behov for ekstra hardware eller konfiguration
• Nem integrering af Web Services – også tilgængeligt fra 5250-miljøet

IceBreak Enterprise

• Udvikling af web-applikationer ved brug af RPG, COBOL, SQL og XML
• Genbrug af eksisterende programkode og programmeringskvalifikationer
• Valgfri designværktøj til det interaktive udviklingsmiljø
• Bygger ægte OS/400 objekter – som fortsat kører på i5/iSeries



IceBreak InspireIceBreak Inspire

IceBreak Inspire er et kraftfuldt værktøj 
for SQL- og Query-forespørgsler.

Du kan øjeblikkeligt præsentere eksisterende 
Query-lister i et regneark, på Internettet eller lokalt 
på Intranettet. Det er let at strukturere og 
organisere eksisterende Query-lister i grupper. 
Brugerne kan få adgang til Query-listerne via 
OS/400 log-on.

Installér IceBreak Inspire i dag!

• gratis værktøj, ingen forpligtelser
• let at installerer og enkelt at bruge
• opdateringer er gratis
• nye funktioner tilføjes jævnligt 

Som udvikler er du velkommen til gratis at bruge 
IceBreak Inspire i dine applikationer

Minimumskrav: 
System i5, iSeries eller AS/400 med OS/400 V5R1 


