Do you want to download a unique development tool? Are you looking for a development
tool, yet you’re unsure which is best suited to your needs? The “Development Tools”
category features professional and comprehensive reviews of free and paid development
tools for download. A selection of development tools covering a wide range of programming
languages with diverse functionality. The selection includes programming software for C++,
Java, database software and more. For example: ActiveX, Altova, EditPlus, XML.
Quer fazer o download de uma ferramenta de desenvolvimento única? Está à procura de
uma ferramenta de desenvolvimento, porém, não sabe bem qual é a mais adequada para as
suas necessidades? A categoria “Ferramentas de Desenvolvimento” apresenta revisões
abrangentes e profissionais sobre ferramentas de desenvolvimento para download,
gratuitas e pagas. Uma seleção de ferramentas de desenvolvimento que abrange uma
grande variedade de linguagens de programação com diversas funcionalidades. Esta seleção
inclui software de programação para C++, Java, software de base de dados e mais. Por
exemplo, ActiveX, Altova e EditPlus.
Skype - The calls over the Internet (VOIP) software that was not the first, some would say
was not the best either, but that turned out to be the most popular. Thanks to the "Network
Effect" which means that this type of software's value rises with the number of users, it was
difficult for the competitors to catch up.
Skype – O software para fazer chamadas pela Internet (VOIP) que não foi o primeiro, nem o
melhor de acordo com algumas pessoas, mas que acabou por vir a ser o mais popular.
Graças ao "Efeito de Rede", que significa que o valor deste tipo de software aumenta
proporcionalmente ao número de utilizadores, foi difícil para a concorrência acompanhar o
passo.
There are completely free competing cloud services, such as Google Hangout.
Existem serviços concorrentes na nuvem, completamente gratuitos, como é o caso do
Hangout da Google.
Windows Utilities
Easy to use - cleans and optimizes your PC
A simple and easy to use PDF viewer
Utilitários do Windows
Fácil de usar – limpa e otimiza o seu PC
Um visualizador de PDF simples e fácil de usar
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