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Aquest material està protegit sota llicència de Creative Commons BY-NC-SA 3.0 i és la 
maqueta dels materials en desenvolupament per l'Institut Obert de Catalunya, que una 
vegada publicats seran accessibles a l'apartat recursos de la web http://ioc.xtec.cat

En cas de suggeriment i/o detecció d'error, podeu informar a iguixa@xtec.cat

Castellano
Este material está protegido bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA 3.0 y es la 
maqueta de los materiales en desarrollo por el Institut Obert de Catalunya, que una 
vez publicados seran accesibles en el apartado recursos de la web 
http://ioc.xtec.cat
En caso de sugerencia y/o detección de error, dirigir-se a iguixa@xtec.cat

Euskara

Material hau Creative Commons BY-NC-SA 3.0 babesa eta eredu materialak 
garatzen Institut Obert de Catalunya, behin argitaratutako web http://ioc.xtec.cat
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A continuació es facilita una còpia dels diversos programaris als que es fa 
referència en aquests materials. Se'n pot trobar la darrera versió a les webs 
oficials dels diversos productes, però degut a què els documents de la web 
estan en continu desenvolupament, s'ha cregut oportú facilitar una còpia dels 
utilitzats en el moment d'elaborar aquesta unitat formativa, per si es vol 
procedir a la instal·lació de les mateixes versions a les que fa referència els 
materials.

• Aplicació   DBVisualizer Free 8.0.10 per a Windows-32 bits suposant que es té   
instal·lada una màquina virtual Java

• Aplicació   DBVisualizer Free 8.0.10 per a Windows-64 bits suposant que es té   
instal·lada una màquina virtual Java.

• Aplicació   DBVisualizer Free 8.0.10 per a Windows-32 bits incorporant una màquina   
virtual Java.

• Aplicació   DBVisualizer Free 8.0.10 per a Windows-64 bits incorporant una màquina   
virtual Java.

• Connector JDBC per PostgreSQL 7.2 o superior corresponent a la màquina virtual   
Java 1.5.

• Connector JDBC per PostgreSQL 7.2 o superior     corresponent a la màquina virtual   
Java 1.6 o 1.7.

• Connector ODBC per PostgreSQL per a Windows i aplicacions de 32 bits  

• Connector ODBC per PostrgreSQL per a Windows i aplicacions de 64 bits  

• Llenguatge Python 2.3.5 per a Windows  

• Aplicació   Dia 0.97.2-2 per a Windows  .

• Mòdul uml_dia d'OpenERP per afegir la funcionalitat de generació de mòduls   
OpenERP a l'eina Dia

• Aplicació Bazaar 2.5.1 Standalone per a Windows  

• Mòdul d'OpenERP   l10n_es_  partner   –   Adaptación de partner para el Estado   
Español     per a la versió 6.1 d'OpenERP  

• Diagrames Dia  . Relació de diagrames Dia desenvolupats al llarg dels materials. 
Donat que el connector de l'eina Dia per a OpenERP no genera adequadament els 
menús per la versió 6.1 d'OpenERP, cada diagrama va acompanyat de la 
seqüència de menús a incloure en el fitxer XML que genera el connector de l'eina 
Dia per a OpenERP, substituint la definició de menús generada pel connector.

• Mòduls OpenERP  . Relació de mòduls OpenERP desenvolupats al llarg dels 
materials.

https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-RE9vbEkwNDlveXM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0Bwo9E59KHo0-RE9vbEkwNDlveXM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/folder/d/0Bwo9E59KHo0-dzNqTWNHd2hwMDA/edit
https://docs.google.com/folder/d/0Bwo9E59KHo0-a012Rm5EMmVIZGc/edit
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-NlJpT1ZEREJaUWM
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-eS0zQWFPZDREcG8
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-eS0zQWFPZDREcG8
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-T25RMHIxU2R6ZmM
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-T25RMHIxU2R6ZmM
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-NWliQ3ZWdFhyS2M
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-V285WmtvaFdxdmM
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-U05OU2ZuTC1CNXM
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-U05OU2ZuTC1CNXM
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-U05OU2ZuTC1CNXM
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-U05OU2ZuTC1CNXM
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-RFBENXVseW1Za1E
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-RFBENXVseW1Za1E
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-VGxmYlItc2hJR1U
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-VGxmYlItc2hJR1U
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-VGxmYlItc2hJR1U
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-Y0xhLWJmbHZxRjA
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-Y0xhLWJmbHZxRjA
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-Y0xhLWJmbHZxRjA
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-RTMzOHVHckNFNkE
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-RTMzOHVHckNFNkE
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-RTMzOHVHckNFNkE
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-N191MW1FVjZJbDQ
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-N191MW1FVjZJbDQ
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-N191MW1FVjZJbDQ

	Se suxestión e / ou detección de erros, indica iguixa@xtec.cat

