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Βιλλ ∆αϖε Ηοω Ηεωλεττ Ανδ Παχκαρδ Βυιλτ Τηε Ωορλδσ Γρεατεστ Χοµπανψ
Τηισ ισ λικεωισε ονε οφ τηε φαχτορσ βψ οβταινινγ τηε σοφτ δοχυµεντσ οφ τηισ βιλλ δαϖε ηοω ηεωλεττ ανδ παχκαρδ βυιλτ τηε ωορλδσ
γρεατεστ χοµπανψ βψ ονλινε. Ψου µιγητ νοτ ρεθυιρε µορε τιµε το σπενδ το γο το τηε εβοοκ οπενινγ ασ ωελλ ασ σεαρχη φορ τηεµ. Ιν σοµε
χασεσ, ψου λικεωισε ρεαχη νοτ δισχοϖερ τηε στατεµεντ βιλλ δαϖε ηοω ηεωλεττ ανδ παχκαρδ βυιλτ τηε ωορλδσ γρεατεστ χοµπανψ τηατ
ψου αρε λοοκινγ φορ. Ιτ ωιλλ χοµπλετελψ σθυανδερ τηε τιµε.
Ηοωεϖερ βελοω, ασ σοον ασ ψου ϖισιτ τηισ ωεβ παγε, ιτ ωιλλ βε ασ α ρεσυλτ υνχονδιτιοναλλψ εασψ το αχθυιρε ασ ωιτηουτ διφφιχυλτψ ασ
δοωνλοαδ γυιδε βιλλ δαϖε ηοω ηεωλεττ ανδ παχκαρδ βυιλτ τηε ωορλδσ γρεατεστ χοµπανψ
Ιτ ωιλλ νοτ τακε µανψ τιµε ασ ωε εξπλαιν βεφορε. Ψου χαν γετ ιτ ωηιλε πλαψ σοµετηινγ ελσε ατ ηουσε ανδ εϖεν ιν ψουρ ωορκπλαχε. φορ
τηατ ρεασον εασψ! Σο, αρε ψου θυεστιον? ϑυστ εξερχισε ϕυστ ωηατ ωε αλλοω υνδερ ασ ωιτη εασε ασ ρεϖιεω βιλλ δαϖε ηοω ηεωλεττ ανδ
παχκαρδ βυιλτ τηε ωορλδσ γρεατεστ χοµπανψ ωηατ ψου παστ το ρεαδ!
Βιλλ ∆αϖε Ηοω Ηεωλεττ Ανδ
Βιλλ ανδ ∆αϖε βεχοµε φριενδσ. Αφτερ γραδυατινγ ασ ελεχτριχαλ ενγινεερσ φροµ Στανφορδ Υνιϖερσιτψ, Βιλλ Ηεωλεττ ανδ ∆αϖε Παχκαρδ
βεχοµε χλοσε φριενδσ δυρινγ α τωο−ωεεκ χαµπινγ τριπ. 0 . 1934 . Βιλλ ανδ ∆αϖε βεχοµε φριενδσ. Βιλλ ραππελλινγ ον Μουντ Οωεν,
Χαλιφορνια, 1930.
ΗΠ Τιµελινε | ΗΠ→ Οφφιχιαλ Σιτε − Ηεωλεττ Παχκαρδ
Ηε ωασ α κεψ αρχηιτεχτ οφ τηε σεπαρατιον οφ Ηεωλεττ−Παχκαρδ Χοµπανψ ιν 2015, οφ ονε οφ τηε λαργεστ ανδ µοστ χοµπλεξ χορπορατε
σεπαρατιονσ ιν βυσινεσσ ηιστορψ, ανδ ηε συχχεσσφυλλψ λεδ τηε Σεπαρατιον Μαναγεµεντ Οφφιχε. Ηε ωασ ινστρυµενταλ ιν τρανσφορµινγ
ΗΠσ χοστ στρυχτυρε ωηιλε σιµπλιφψινγ τηε οργανιζατιον ανδ χρεατινγ τηε χαπαχιτψ το ινϖεστ ...
Εξεχυτιϖε Τεαµ | ΗΠ→ Οφφιχιαλ Σιτε − Ηεωλεττ Παχκαρδ
Τηε χοµπανψ ωασ φουνδεδ βψ Βιλλ Ηεωλεττ ανδ ∆αϖε Παχκαρδ ιν α σµαλλ γαραγε ον ϑανυαρψ 1, 1939. Ασ οφ 2012, ΗΠ ισ τηε λαργεστ
τεχηνολογψ χοµπανψ ιν τηε ωορλδ ιν τερµσ οφ ρεϖενυε, ρανκινγ 10τη ιν τηε Φορτυνε Γλοβαλ 500. Ασ οφ 2012, Ηεωλεττ−Παχκαρδ ηασ µαδε
α τοταλ οφ 129 αχθυισιτιονσ σινχε 1986.
Λιστ οφ αχθυισιτιονσ βψ Ηεωλεττ−Παχκαρδ − Ωικιπεδια
Χοµπαθ (α πορτµαντεαυ οφ Χοµπατιβιλιτψ Ανδ Θυαλιτψ, οχχασιοναλλψ ρεφερρεδ το ασ ΧΘ πριορ το ιτσ φιναλ λογο) ωασ αν Αµεριχαν
ινφορµατιον τεχηνολογψ χοµπανψ φουνδεδ ιν 1982 τηατ δεϖελοπεδ, σολδ, ανδ συππορτεδ χοµπυτερσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ ανδ σερϖιχεσ.
Χοµπαθ προδυχεδ σοµε οφ τηε φιρστ ΙΒΜ ΠΧ χοµπατιβλε χοµπυτερσ, βεινγ τηε σεχονδ χοµπανψ αφτερ Χολυµβια ∆ατα Προδυχτσ το
λεγαλλψ ρεϖερσε ενγινεερ ...
Χοµπαθ − Ωικιπεδια
Αγιλεντ Τεχηνολογιεσ, α σπιν−οφφ οφ Ηεωλεττ−Παχκαρδ Χοµπανψ, βροκε ρεχορδσ ον Νοϖ. 18, 1999 ασ τηε λαργεστ ινιτιαλ πυβλιχ οφφερινγ
(ΙΠΟ) ιν Σιλιχον ςαλλεψ ηιστορψ. Τηε ΥΣ ∃2.1 βιλλιον ραισεδ φροµ τηατ ΙΠΟ ωασ α σηαρπ χοντραστ το τηε ∃538 ιν ωορκινγ χαπιταλ τηατ
φουνδερσ Βιλλ Ηεωλεττ ανδ ∆αϖε Παχκαρδ βεγαν ωιτη ιν 1938.
Αγιλεντ | Χοµπανψ Ινφορµατιον: Χοµπανψ Ηιστορψ
∆αϖε Ραγγεττ φροµ Ηεωλεττ−Παχκαρδ∋σ Λαβσ ιν Βριστολ, Ενγλανδ, ωασ ονε οφ τηεσε εαρλψ εντηυσιαστσ, ανδ, φολλοωινγ ελεχτρονιχ
δισχυσσιον, ∆αϖε ϖισιτεδ Τιµ ιν 1992. Ηερε, ιν Τιµ∋σ τινψ ροοµ ιν τηε βοωελσ οφ τηε σπραωλινγ βυιλδινγσ οφ ΧΕΡΝ, τηε τωο ενγινεερσ
φυρτηερ χονσιδερεδ ηοω ΗΤΜΛ µιγητ βε τακεν φροµ ιτσ χυρρεντ βεγιννινγσ ανδ σηαπεδ ιντο ...
Χηαπτερ 2
Χοµπανψ Ηιστορψ Τιµελινε 1999. Ιν 1999 τηε χοµπανψσ τεστ ανδ µεασυρεµεντ ανδ ρελατεδ διϖισιονσ σπιν−οφφ το φορµ Αγιλεντ
Τεχηνολογιεσ. Αγιλεντ εµβοδιεσ τηε τεστ ανδ µεασυρεµεντ λεγαχψ τηατ βεγαν ωιτη Βιλλ ανδ ∆αϖε ιν τηατ σµαλλ Παλο Αλτο γαραγε ιν
1939.
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