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Nasze programy

witam uprzejmie!
Ten email jest informacją prasową od polskiej firmy Cream Software. Informacja ta może zainteresować Państwa czytelników,
gdyż dotyczy popularnego oprogramowania.

Informacja prasowa jest dostępna również do pobrania w PDF oraz przejrzenia na stronie pod adresem: http://
www.creamsoft.com/index.php?p=pressrel
Spis treści:
DownloadStudio oraz Mezzmo - programy z antypodów w polskich wersjach
Pajączek 5.9.3 - nowa wersja
pozostałe programy w naszej ofercie
zgoda na umieszczenie oprogramowania Cream Software na serwerach i płytach CD/DVD
Zachęcam do zamieszczenia opisywanego tutaj oprogramowania na Państwa serwerze lub na płycie CD/DVD, jeśli jest
dostępna. Odnośniki pozwalające na ściągnięcie programów znajdują się poniżej. Możliwość udostępnienia wersji testowej
oprogramowania w Państwa piśmie i serwisie online jest zupełnie darmowa i nie wymaga żadnych dodatkowych pozwoleń.
Państwa czytelnicy na pewno docenią taką możliwość.
Jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji prasowych w przyszłości, bardzo proszę o taką
informację lub wskazanie osoby w Państwa wydawnictwie, gdzie takie informacje mógłbym w przyszłości kierować.
Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam.
Rafał Płatek
Cream Software

DownloadStudio oraz Mezzmo - programy z antypodów w polskich wersjach
URL: http://www.downloadstudio.pl oraz http://www.mezzmo.pl
DOWNLOADSTUDIO - MENEDŻER POBIERANIA, KTÓRY PRZYSPIESZA DOWNLOAD
Strona domowa:
Download:
Zamówienia:
Koszt licencji:

http://www.downloadstudio.pl
http://www.creamsoft.com/download-dstudio.html
http://sklep.sprytne.pl/conceiva.html
79 zł brutto

Ściąganie plików z Internetu jest jednym z najpopularniejszych zajęć użytkowników sieci w domu, w biznesie i w szkołach.
Chyba każdy użytkownik Internetu od czasu do czasu pobiera jakąś zawartość z sieci - najczęściej oprogramowanie, gry, ale
także zdjęcia, muzykę, filmy czy dokumenty. Mimo mechanizmów oferowanych przez przeglądarki, pobieranie plików może
być czasami uciążliwe. Mogą występować zerwania połączeń, pobieranie z racji limitów transferów może trwać bardzo długo,
a niektóre lokalizacje mogą być zabezpieczone hasłem. Są nawet takie pliki, których nie można pobrać przeglądarką.
Aby rozwiązywać te problemy związane z pobieraniem plików, a także przyspieszać pobieranie plików, powstają narzędzia jak
DownloadStudio. Potrafi on nie tylko ułatwiać pobieranie plików, ale również pobierać całe strony internetowe wraz z
podstronami, filmy z YouTube, czy pliki z MegaUpload i podobnych serwisów. DownloadStudio to program australijskiej firmy
Conceiva Ltd, który w polskiej wersji językowej został zaoferowany przez polską firmę Cream Software.
Ilustracje do wykorzystania w artykule:
DownloadStudio:
http://sprytne.pl/wp-content/uploads/2010/02/dslogo.jpg
http://www.downloadstudio.pl/images/ds_screen.png
http://www.downloadstudio.pl/images/dstudio_youtube.jpg

http://sprytne.pl/wp-content/uploads/2010/02/ds_addjob.png

MEZZMO - OGLĄDAJ MUZYKĘ I FILMY Z PC W DOMOWEJ SIECI
Strona domowa:
Download:
Zamówienia:
Koszt licencji:

http://www.mezzmo.pl
http://www.creamsoft.com/download-mezzmo.html
http://sklep.sprytne.pl/conceiva.html
79 zł brutto

Mezzmo to sprytny program, który kataloguje wszystkie pliki multimedialne (filmy, muzykę, zdjęcia) znajdujące się na dysku
twardym komputera PC i umożliwia ich odtwarzanie na urządzeniach zgodnych ze standardem DLNA podłączonych do sieci
lokalnej w domu lub firmie. Urządzenia zgodne z DLNA to np. nowe telewizory, konsole PlayStation 3, XBOX 360 oraz wiele
innych - już ponad 6000 urządzeń wspiera ten standard.
DLNA jest standardem komunikacji wykorzystywanym przez producentów elektroniki użytkowej dla umożliwienia współdzielenia
zasobów multimedialnych w ramach sieci domowej.
Dotychczas, gdy chcieliśmy obejrzeć film z Internetu na telewizorze, konieczna była uprzednia konwersja do formatu DVD,
wypalenie płyty i zaniesienie jej do odtwarzacza. Z Mezzmo wystarczy po prostu włączyć TV i oglądać film bez konieczności
konwersji, wypalania, itp.
Mezzmo pozwala na przesyłanie wszystkich typów muzyki, filmów, zdjęć z komputera PC do telewizora, kina domowego,
konsol do gier i innych zgodnych urządzeń. Mezzmo to program australijskiej firmy Conceiva Ltd, który w polskiej wersji
językowej został zaoferowany przez polską firmę Cream Software.
Ilustracje do wykorzystania w artykule:
Mezzmo:
http://www.mezzmo.pl/images/mezzmo_screen.png
http://www.mezzmo.pl/images/mezzmo_home_diagram.jpg
Wymagania programu:
Program działa w systemach Windows 98/2000/XP/Vista32/Windows 7
min. 512 MB RAM, min. 50 MB miejsca na dysku, min. rozdzielczość ekranu 1024x768
Dane dystrybutora:
Cream Software
1000 lecia 24/53
32-400 Myślenice
WWW: http://www.creamsoft.com
tel: 012 443 19 39
fax: 012 443 19 40
» do góry

Pajączek 5.9.3 - nowa wersja
URL: http://www.pajaczek.pl
Strona domowa:
Download:
Download:
Zamówienia:
Koszt licencji:

http://www.pajaczek.pl
wersja Professional
wersja Standard
http://sklep.sprytne.pl
od 75 zł brutto

Pajączek 5 NxG to polski program do tworzenia stron WWW, który zawiera kilkadziesiąt narzędzi usprawniających tworzenie
rozbudowanych projektów internetowych oraz liczne ułatwienia pozwalające na szybką i wydajną pracę nad zarówno stronami
HTML i XHTML jak i aplikacjami tworzonymi w PHP, JavaScript i działającymi na WWW, a także na ich publikację w sieci.

Najnowsza wersja programu oferuje kilkadziesiąt poprawek, głównie z zakresu stabilności i wygody użytkowania, a także
ulepszenia związane z obsługą kodowania znaków na serwerach FTP, wyszukiwaniem w dokumentach, przyspieszenie zapisu
dokumentów edytowanych bezpośrednio na serwerze, i inne. Pełną listę zmian można znaleźć na stronie programu.
Ilustracje do ew. wykorzystania w artykule:
http://www.pajaczek.pl/zrzuty-ekranow-programu-do-tworzenia-www-pajaczek.html
Wymagania programu:
Program działa w systemach Windows 98/2000/NT/XP/VISTA32/Windows 7. Wymaga dostępu do Internetu. Zalecane jest
posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej
Dane producenta:
Cream Software
1000 lecia 24/53
32-400 Myślenice
WWW: http://www.creamsoft.com
tel: 012 443 19 39
fax: 012 443 19 40
» do góry

Programy w naszej ofercie
Pajączek
Najpopularniejszy polski program do tworzenia stron WWW - Edytor HTML, XHTML, CSS, PHP, JavaScript, RSS i wielu innych
najnowszych technologii. Posiada wbudowany FTP, WebDAV, walidator składni dokumentów, tryb wysiwyg oraz niezwykle
bogatą pomoc.
www.pajaczek.pl
SpamRebel
SpamRebel to program antyspamowy, dzięki któremu konieczność codziennego oglądania spamu w skrzynce email spada
prawie całkowicie, bo o ponad 99%.
www.spamrebel.pl
Galernik NxG
Łatwe tworzenie i publikacja galerii zdjęć w Internecie. Polecamy wszystkim, którzy chcą zaprezentować swoje zdjęcia lub
obrazy w formie internetowego albumu.
www.galernik.info
DownloadStudio
Program firmy Conceiva Ltd przyspieszający pobieranie plików z sieci, również całych stron WWW i kanałów RSS. Przyspiesza
pobieranie nawet do 500%. Pobiera także z MegaUpload, YouTube, itp.
www.downloadstudio.pl
Mezzmo
Program firmy Conceiva Ltd. umożliwia oglądanie i słuchanie muzyki, filmów i zdjęć z komputera PC na domowym
telewizorze, systemie kina domowego, konsoli do gier i innych komputerach w sieci domowej.
www.mezzmo.pl
» do góry

Zgoda na umieszczenie oprogramowania Cream Software na serwerach i płytach CD/DVD
Wszystkie programy dostępne w wersjach testowych na stronie naszego działu Download za wyjątkiem starszych, wycofanych
już z obrotu wersji, mogą być umieszczone bez żadnych opłat na płytach CD/DVD lub w serwisach internetowych z
oprogramowaniem. Zachęcamy i prosimy do skorzystania z tej propozycji. Większość naszych użytkowników pisze do nas, że
zapoznało się po raz pierwszy z naszym oprogramowaniem dzięki ich publikacji w prasie lub w serwisach internetowych.
Jednocześnie wskazują, że takie pisma, które dają możliwość testowania opisywanych programów są przez nich najbardziej
cenione. Przede wszystkim jednak, ten rodzaj wsparcia ze strony polskich wydawnictw branżowych był dla mnie zawsze
bardzo cenny i skutecznie pomagał mi w promocji moich programów. Dziękuję!
Oto wyciąg z tekstu licencji, który dotyczy rozpowszechniania naszych programów i który jednocześnie zezwala na ich

rozpowszechnianie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody:
Dozwolone jest nieograniczone rozpowszechnianie i zwielokrotnianie oprogramowania Cream Software za pomocą dowolnych
mediów pod następującymi warunkami:
1. Dozwolone jest nieograniczone rozpowszechnianie i zwielokrotnianie Oprogramowania Cream Software wyłącznie w
postaci niezarejestrowanej.
2. Oprogramowanie Cream Software może być rozpowszechnianie i zwielokrotnianie wyłącznie w postaci, w jakiej zostało
udostępnione przez Cream Software. Rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie Oprogramowania Cream Software w
postaci niekompletnej lub zmodyfikowanej, uzupełnianie Oprogramowania Cream Software dodatkowymi składnikami
oraz rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie wraz z kodami odblokowującymi jest zabronione.
Jeszcze raz gorąco zachęcam do publikacji informacji prasowej oraz nowej wersji programu w Państwa piśmie lub serwisie
online. Dziękuję.
Rafał Płatek
Cream Software
» do góry
Dziękuję za uwagę :-) © 2010 Cream Software

