CAESAR GUI-ADVANCER
Progress applicaties in een modern jasje

Wilt u gebruik maken van de nieuwste interface

De CGA-Laag

technieken waarmee uw applicatie weer jaren mee kan?

De basis voor de Caesar GUI-Advancer is de CGA-Laag.

Als het antwoord op deze vraag “ja” is dan is de Caesar

Dit is een dunne laag tussen de ABL en de UI die ervoor

GUI-Advancer de oplossing!

zorgt dat ontwikkelaars geen kennis van de Ultra
controls hoeven te hebben en nog altijd gebruik kunnen

Met de introductie van Open Edge 10.2A is de integratie

maken van de code en syntax zoals ze dat gewend zijn.

tussen de ABL en .NET weer een stap verder
doorgevoerd. Door middel van Ultra controls kan de

De GUI-Advancer zorgt voor de vertaling richting de

user interface rijker worden gemaakt dan ooit te voren.

controls. Deze laag is geheel Object Oriented en erft de

De styling van deze controls kan centraal onderhouden

eigenschappen van de Ultra controls.

worden doormiddel van AppStyling waardoor Windows
based applicaties een eenduidige look-and-feel krijgen.

De Converter

Om uw huidige applicaties op een eenvoudige manier te

De Converter zorgt ervoor dat de schermen van uw

voorzien van deze nieuwe flexibele user interface

huidige applicatie vertaald worden naar classes waarbij

controls heeft Caesar de GUI-Advancer ontwikkeld.

de Progress-widgets worden vervangen door de Ultra
controls.

De Caesar GUI-Advancer bestaat uit twee onderdelen:
-De CGA-Laag
-De Converter

Deze conversie vindt plaats in de volgende vier stappen:
1.

De schermen van de applicatie worden
ingelezen en opgeslagen in de GUI-Advancer
repository.

2.

De GUI-Advancer doet een scan op de code en
maakt een match met onderkende Progresswidgets.

3.

De originele code wordt omgezet in de code die
nodig is voor de aansturing van de Ultra
controls.

4.

Deze code wordt gegenereerd en opgeslagen
in een class.

Over Caesar
De Caesar Groep is een ICT-dienstverlener die
oplossingen biedt met rendement. De doelstellingen
van de klant zijn ons uitgangspunt. In de vorm van
TimeValue-projecten realiseren wij gegarandeerd op
tijd opgeleverde ICT-oplossingen met korte
doorlooptijden en aantoonbare waarde voor onze
klanten. Daarnaast leveren wij hoogwaardige
technologische kennis, waarmee wij klanten helpen
projecten succesvol en op tijd af te ronden. Bovendien
zijn wij in staat uiteindelijke oplossingen te beheren.
Caesar beschikt hiervoor over uitgebreide
technologische expertise (.NET, Java, Oracle,
Progress, Microsoft Infrastructuur, BI en
Een Progress fill-in met het formaat ‘date’ wordt door
de GUI-Advancer omgezet in een Ultra control,
automatisch voorzien van een kalender functie.

procesoptimalisatie). De Caesar Groep is opgericht in
1993 en heeft ca. 300 medewerkers.
Wapenfeiten
2009: Caesar is uitgeroepen tot regionale

Interesse?
Uiteraard willen wij u graag kennis laten maken met deze
tool. Onze consultants geven u graag, geheel vrijblijvend,
een demonstratie. Dit geeft u in een kort tijdsbestek een
goed beeld van de mogelijkheden.

ondernemer van het jaar (VOBMO)
2008: 95% van alle ICT-projecten door Caesar zijn
op tijd opgeleverd
2008: TOP ICT werkgever Nederland voor 2008
(CRF)
2008: Keurmerk voor Persoonlijke ontwikkeling
(SatisAction)

Om een afspraak te maken voor een demonstratie of voor
verdere vragen kunt u contact opnemen met het
Expertisecentrum Progress van Caesar Groep, 030 - 240 42
00 of e-mail: expertise@caesar.nl. Zie ook voor meer
informatie onze website www.caesar.nl.

2008: Caesar behoort tot de top 3 bedrijven met de
meest tevreden medewerkers volgens Intermediair
2007: Caesar heeft de Employability Impulse prijs
gewonnen (CA ICT) voor het Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen bij Stichting Zonnehuizen
2003: ‘Nr. 1 op eerlijkheid en prijs’, imago-onderzoek
ICT-dienstverleners Computable
2003: 'Beste IT-adviseur van het jaar' volgens
Management Team
1993 Oprichting Caesar Groep
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