
Informação como diferencial 
Com o AB Suite, você pode conectar, integrar 
e trocar dados de formas que ajudem você 
a promover uma diferenciação continuada 
em um ambiente cada vez mais competitivo.

Observações do teste do AB Suite 7.0 Beta 
Os participantes do teste do AB Suite 7.0 
Beta 1 desfrutaram de vários novos recursos 
que, no futuro, formarão a base do mais novo 
lançamento do AB Suite. 

Canto da engenharia: Uso de scripts em 
lote, TFS e DPM 
Combine scripts em lote, o Team Foundation 
Server e a ferramenta Gerenciador do pacote 
de implantação (DPM, Deployment Package 
Manager) e você achará mais fácil que nunca 
aproveitar os recursos de DevOps reunidos no 
AB Suite. 

Seguradora leva o desenvolvimento a um 
novo patamar com a implementação do TFS 
Recentemente, trabalhamos com um cliente 
do AB Suite de longa data para levar o poder 
do controle de fonte do TFS ao ambiente 
utilizado por ele.

Mais uma vez na UNITE   
Como ocorre em todas as conferências UNITE, 
a UNITE 2017 ofereceu aos participantes 
uma oportunidade de fazer networking com 
os colegas, discutir os fatores que moldam 
o mundo da TI e aprender como o AB Suite 
está sendo preparado para o futuro.

Info Center   
Oferecemos uma grande variedade de 
materiais para ajudar você a ficar por dentro 
de tudo que está acontecendo no mundo do 
EAE e do AB Suite.
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Na era dos negócios digitais, a informação 
é o verdadeiro diferencial.

Com o crescimento das expectativas 
do mercado e dos clientes em um ritmo 
extraordinário, a necessidade de gerar 
maior valor de negócios com base nos ativos 
de informações existentes e de conectá-los 
em fontes de dados distribuídas de modos 
diversos nunca foi maior. Mas não basta 

simplesmente conectar esses dados. Para realmente se destacarem, 
as empresas precisam ser capazes de torná-los disponíveis em 
qualquer lugar, a qualquer momento. 

Com o Agile Business Suite (AB Suite®), você tem acesso a uma série 
de ferramentas que podem ajudar a extrair, trocar e integrar os dados 
essenciais para os negócios. Assim, você pode promover um diferencial 
duradouro na atual era digital. 

WebAppSupport e Business Integrator do AB Suite
Os Serviços da Web capacitam você para colaborar em sua empresa, 
bem como com parceiros de negócios externos, integrando aplicativos, 
independentemente de como eles estejam implementados, das 
plataformas em que eles sejam executados e da linguagem em 
que eles tenham sido criados. Os aplicativos AB Suite, criados para 
o ambiente operacional do ClearPath® MCP, têm a capacidade de 
aproveitar perfeitamente as bibliotecas do MCP WebAppSupport. 
Com o Assistente de importação do Serviço da Web WebAppSupport 
do AB Suite, é possível criar uma classe do AB Suite que encapsula 
a funcionalidade de Serviço da Web e manipula chamadas de saída 
para Serviços da Web. 

O Business Integrator do AB Suite oferece outro meio de combinar 
e trocar dados. Com um conjunto de ferramentas poderosas que 
permitem que seus aplicativos interfiram e interajam com sistemas 
e serviços externos, o Business Integrator possibilita uma integração 
perfeita e rápida de seus aplicativos do AB Suite com Serviços da 
Web ou uma variedade de aplicativos de terceiros.  >> 
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Troca de dados
Com o Unisys Data Exchange, você permite a replicação 
e a transformação de dados específicos, praticamente 
em tempo real, de um repositório de dados de origem 
para um ou mais repositórios de dados de destino.

Ele pode propagar um conjunto de dados selecionados 
em todos os repositórios de dados e, ao mesmo tempo, 
aplicar transformações que ajudem a dar suporte à 
integração de processos de negócios, relatórios, análises 
de Big Data e atividades de Business Intelligence.

Com o Data Exchange, você pode integrar os dados de 
aplicativos do AB Suite livremente com outros dados de 
aplicativos da Web ou corporativos. Ele funciona com 
os aplicativos e bancos de dados do AB Suite existentes, 
implantados em seu sistema do ClearPath, minimizando 
o custo de alterar código fonte e esquemas de banco 
de dados.

Além disso, oferecer suporte a iniciativas de Business 
Intelligence e Big Data é tão fácil quanto propagar um 
conjunto de dados do repositório de dados do aplicativo 
do AB Suite para qualquer sistema que você use para 
gerenciar essas atividades.

O Data Exchange também oferece suporte 
a transformações dos seguintes bancos de dados 
de origem para seus bancos de dados de destino 
respectivos:

• Enterprise Database Server for ClearPath MCP para 
Microsoft® SQL Server®

• SQL Server para Enterprise Database Server for 
ClearPath MCP

• Enterprise Database Server for ClearPath MCP para 
banco de dados Oracle

ClearPath Forward ePortal

O ClearPath Forward ePortal oferece um meio seguro de 
nível empresarial para ampliar aplicativos do AB Suite 
para MCP para Serviços da Web, dispositivos móveis 
e navegadores da Web. Com uma arquitetura otimizada 
específica do aplicativo que automatiza a maior parte 
do processo de modernização (do desenvolvimento 
à implantação), você passará menos tempo gerenciando 
projetos e mais tempo colhendo suas recompensas.

Você será capaz de aplicar os mais novos métodos 
de integração aos seus aplicativos do AB Suite 
usando o ePortal. Com o ePortal, você pode conectar 
seu aplicativo do AB Suite existente com os recursos 
incorporados incluídos nos sistemas operacionais 
de smartphone mais populares na atualidade. Por 
exemplo, a criação desses aplicativos híbridos integrados 
resulta em tornar possível que os dados do AB Suite 
e de fontes de informações externas interajam livremente, 
permitindo que você faça operações como extrair dados 
do aplicativo de navegação nativo para seu aplicativo 
do AB Suite ou habilitar o acesso ao scanner de código 
de barras do telefone.

Além disso, o ePortal usa a tecnologia de API Web para 
expor as transações do AB Suite como os serviços 
RESTful simples, leves e dimensionáveis que se tornaram 
preferência entre muitos desenvolvedores. Esses serviços 
usam o JSON (Java Script Object Notation), um padrão 
aberto baseado em texto que está se tornando mais 
prevalente no setor porque é muito mais fácil trabalhar 
com ele do que com SOAP e XML. 

Seus dados são seu diferencial

No ambiente de hoje, informação é o que diferencia sua 
empresa. E com o AB Suite, você terá muitas opções para 
integrar e trocar dados de formas únicas e inovadoras. Se 
gostaria de saber mais sobre os recursos descritos neste 
artigo ou de explorá-los mais em um projeto piloto, entre 
em contato conosco pelo e-mail ABSuite@unisys.com. 
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À medida que aprontávamos o Agile Business 
Suite versão 7.0* para sua disponibilidade 
planejada no 2° trimestre de 2019, tivemos 
a oportunidade de envolver vários usuários 
do AB Suite no primeiro de muitos testes beta 
planejados. A seguir estão resumos de algumas 
das funcionalidades e recursos fundamentais 
abordados no teste do AB Suite 7.0 Beta 1.

Visual Studio 2017
O ambiente de desenvolvimento do AB Suite 7.0 é integrado 
ao Microsoft Visual Studio® 2017. O Visual Studio 2017 é 
iniciado mais rapidamente, é mais responsivo e usa menos 
memória. Além disso, ele inclui vários aprimoramentos de 
produtividade. Por exemplo, o novo recurso Go To mostrou 
aos testadores beta uma forma nova e rápida de localizar 
arquivos de versão, tipos, métodos e outros símbolos do 
AB Suite em seu código. 

Modo básico
Um novo modo de Recursos de produto, o Modo básico 
se destina a uma operação mais simples ao definir 
um modelo do AB Suite. Nossa intenção é que ele 
permaneça neutro com relação a recursos (sem nenhum 
recurso novo em novos lançamentos) no futuro. Se quiser 
aproveitar a funcionalidade avançada e novos recursos, 
você poderá converter facilmente um modelo do Modo 
básico em um dos outros modos de Recurso de produto: 
Clássico, Estrutura XML e Estrutura de cliente.

No teste Beta 1, as diferenças entre o Modo básico e os 
outros modos de Recurso de produto eram bastante 
sutis, pois a maior parte do trabalho até então abordava 
a infraestrutura interna do produto. 

Com essa finalidade, o Modo básico incluído neste 
lançamento beta oferecia:

• Um novo tipo “Primitivo” que é usado para todas as 
definições de tipo primitivas reutilizáveis (como itens 
de dicionário) e ajuda a fazer uma distinção clara 
entre definições de classe como primitivas e não 
primitivas. As classes primitivas não são mais usadas 
para definições primitivas reutilizáveis.

• Instanciação que não é mais definida pela 
propriedade “Inherits”. Em vez disso, todos os 
atributos são criados como “baseados em modelo”. 
Eles usam a propriedade “Template” para derivar 
de uma classe ou um tipo.

• A lógica da verificação de valor foi simplificada 
e disponibilizada somente nos atributos do Ispec.

• Uma versão da propriedade “IsInnerClass” oculta 
e interna. Além disso, o comportamento da classe 
“inner” é agora determinado automaticamente pelo 
modelo.

• Modelos que podem ser criados e executados nas 
seguintes plataformas:

• MCP
• CLR
• Debugger

Os testadores Beta 1 tinham duas formas de criar um 
modelo do Modo básico. Eles podiam usar o Assistente 
de novo projeto para criar um novo modelo, depois 
escolher a opção “Modo básico”. Ou podiam importar 
um arquivo de modelo do Enterprise Application 
Environment (EAE) e marcar a caixa de seleção “Migrar 
para o Modo básico” na caixa de diálogo Importar. 
Observe que essa segunda opção é temporária na 
versão Beta 1. O plano final com o AB Suite 7.0 é que 
todas as migrações de arquivo do modelo EAE criem 
automaticamente um modelo do Modo básico.  >>
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Observações do teste do AB Suite 7.0 Beta



A capacidade de importar arquivos do modelo EAE mais 
simples, como “SAMPLE.mdl”, estava disponível no teste 
do Beta 1, embora o recurso de importar modelos de 
cliente maiores e mais complicados ainda não tenham 
sido testados. 

Mais mudanças estão planejadas para o Modo básico, 
para que ele se alinhe de forma mais próxima aos 
requisitos equivalentes do EAE que tornam mais 
simples a atualização para o AB Suite.

AB Suite no ClearPath MCP

Os focos principais do AB Suite versão 7.0 no 
ClearPath MCP são segurança de dados e integridade 
aprimoradas. Com essa finalidade, o teste do Beta 1 
incluía os seguintes recursos do DMSII: 

• Dados confidenciais: quando definido como “TRUE”, 
a propriedade de dados confidenciais Dasdl do 
segmento ativa o atributo de arquivo SENSITIVEDATA 
para os arquivos de bancos de dados como arquivo 
de controle, arquivos de auditoria e arquivos de 
despejo. 

• Log Access DMVerbs: a qualificação de LOG ACCESS 
é ativada permitindo a entrada de um ou mais 
DMVERBS como parte da propriedade de Dasdl 
de classe LOG ACCESS DMVERBS. 

• Criptografia de auditoria: a capacidade de 
selecionar texto do CopyAudit definido pelo usuário 
oferece controle completo da especificação da Trilha 
de auditoria por meio da entrada de usuário de 
formato livre.

• Suporte a ETA: o suporte para tempos de exibição 
da arquitetura completa Epsilon e ETA está agora 
disponível.

• MCP RATL SSL: o AB Suite 7.0 no ClearPath MCP 
oferece suporte para criptografia de pacote de 
mensagens SSL entre o Component Enabler e o 
MCP Ratl, permitindo que os seguintes clientes do 
Component Enabler façam uso do protocolo RATLSSL 
com um host do MCP:

• Cliente de apresentação, independente ou baseado 
em navegador

• ASP.NET
• VB.NET
• WS.NET
• JSP

Um grande “Obrigado!” a todos que participaram do 
teste do AB Suite 7.0 Beta 1. Se gostaria de participar 
dos testes futuros da versão 7.0, entre em contato 
conosco pelo endereço ABSuite@unisys.com. 
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O Agile Business Suite versão 6.1 inclui suporte 
incorporado para recursos de DevOps básicos 
usando o Team Foundation Build (TF Build) para 
o Windows Runtime. 

Além disso, as etapas para automatizar as implantações 
do sistema estão detalhadas na documentação de 
suporte do produto AB Suite. Na seção “HowTo/Team 
Foundation Server”, você encontrará um link para um 
arquivo zip que contém uma visão geral do recurso 
e das etapas gerais. Ela também inclui um projeto de 
demonstração útil que usa scripts do PowerShell para 
executar a operação de implantação no sistema de 
amostra. 
A demonstração, embora bastante simples, foi 
cuidadosamente escolhida para ilustrar como um número 
de recursos únicos do AB Suite podem funcionar juntos 
com o TF Build para fornecer uma experiência de DevOps 
mais simplificada.

O principal mecanismo do AB Suite DevOps consiste 
no processo do TF Build, que orquestra as etapas da 
operação de implantação. Naturalmente, o TF Build 
está perfeitamente integrado ao próprio Microsoft 
Team Foundation Server (TFS), por isso está alinhado 
diretamente a todos os processos recomendados de 
gerenciamento de ciclo de vida de desenvolvimento 
do AB Suite. 

Em lançamentos anteriores do AB Suite, introduzimos 
o uso do msbuild (o mecanismo padrão de compilação 
da Microsoft) para compilar os projetos smproj 
predefinidos do AB Suite. A ideia é que você define 
o projeto uma vez (incluindo a importação e a 
configuração), e o msbuild.exe pode ser usado pelo 
TF Build no aplicativo do AB Suite. No entanto, há 
algumas etapas de configuração que você precisa 
conhecer primeiro.

Configuração do TF Build

Para fazer o TF Build compilar seu projeto .smproj, 
é importante configurar seu ambiente do Visual Studio 
para o agente do TFS. Primeiro, acesse o Console do 
Admin do TFS e faça download do agente do VSO. 

Em seguida, execute o arquivo ConfigureAgent.cmd 
incluído para instalar o serviço “VSO Agent”.

Durante a instalação, você pode especificar uma conta 
de serviço (a nossa é simplesmente “Administrador” 
acima, mas recomendamos uma conta administrativa 
dedicada em vez da “Administrador” padrão). Seja qual 
for a conta escolhida, você precisar iniciar o Visual 
Studio pelo menos uma vez usando essa conta 
para estabelecer o perfil de usuário e os caminhos 
necessários.

Como o agente do TF Build será executado nessa 
conta de serviço, é importante se certificar de que 
seus Diretórios de saída de compilação padrão 
estejam definidos no local desejado.  >>

Canto da engenharia:  
Uso de scripts batch, TFS e DPM
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A tarefa que você configurou no TF Build também tem um 
tempo limite padrão de 60 minutos, por isso você precisará 
ajustá-la com base no tempo esperado necessário para 
a compilação do seu aplicativo do AB Suite. 

Na maioria dos casos, a criação do pacote de aplicativos 
do AB Suite (o arquivo MSI) só exigirá que você use uma 
etapa de msbuild no Build Agent. Também é possível 
usar o msbuild para realizar implantações completas, 
mas o exemplo empacotado presume etapas de 
implantação adicionais. 

É durante essas etapas de implantação adicionais 
que os recursos de integração do DevOps no AB Suite 
realmente podem demonstrar suas potencialidades. Para 
ilustrar, o exemplo analisa duas etapas pós-compilação: 
o uso da ferramenta Deployment Package Manager (DPM) 
e a implantação do próprio arquivo MSI de compilação.

Orientação do DPM

Um dos recursos exclusivos do AB Suite Runtime para 
Windows é a capacidade de modificar a pós-geração 
do arquivo MSI de aplicativos usando o DPM. O DPM, 
parte do AB Suite Runtime para Windows, recompila uma 
pequena parte do aplicativo sem tocar nos binários que 
contêm a própria lógica do aplicativo. Embora ofereça 
interfaces GUI e de linha de comando, usamos a versão 
de linha de comando (DPM-Console.exe) no TF Build. 
A linha de comando no exemplo é a seguinte: 

C:\DeploymentPackageManager\DPM-
Console.exe -N -B=”C:\intermediate\
SampleDeploy.msi” -ConfigurationData C:\
TFSDEVOPS\Reconfiguration\ReConfigSample.
txt -SchemaName=Sample1Clone 
-SystemName=Sample1Clone -OutputPath=C:\
TFSDEVOPS\ClonedPackages 
-DatabaseName=testClone -ServerReg=db 
-PackageName=Sample1NewClone 
-PkgInstDir=”c:\installClone” –o

O executável “DPM-Console” cria um novo MSI 
usando o SAMPLEDeploy.msi fornecido como entrada. 
Propriedades de implantação, como um SystemName, 
um PackageName e um diretório de instalação 
exclusivos, são também fornecidas. Particularmente, 
também podemos alterar as propriedades de local 
originalmente especificadas no modelo do aplicativo. 
O ReConfigSample.txt ficaria assim:

Como resultado, o DPM permite que você altere a maioria 
das configurações incorporadas ao aplicativo, oferecendo 
a liberdade de implantar uma segunda instância (sem 
que haja conflito com cópias existentes) ou correspondê-
la com uma variedade de ambientes diferentes sem 
precisar de regeneração.
 
Gerenciamento da implantação

A implantação de aplicativos se baseia nos recursos 
de transferência de tempo de execução da solução, 
o que permite que os arquivos MSI do aplicativo sejam 
implantados localmente sem usar o Developer. O recurso 
também está disponível como uma linha de comando 
(DeployPackage.exe) e como parte de um pequeno 
número de utilitários administrativos no AB Suite 
Runtime para Windows. Esses utilitários oferecem uma 
interface de linha de comando para as operações mais 
comumente usadas na GUI do AdminTool. Eles também 
estão disponíveis como uma API programática usando 
o seguinte assembly: 

Unisys.AgileBusiness.RuntimeAPI.dll. 

Nosso exemplo do TF Build usa o DeployPackage.exe:

C:\Program Files\Unisys\AB Suite 6.1\
Bin64\DeployPackage.exe” /L C:\TFSDEVOPS\
ClonedPackages\Sample1NewClone.msi /U 
MyAppUser /P SecretPassword2017*

Isso implanta o pacote MSI modificado que criamos 
usando o DPM, incluindo as credenciais de usuário 
do aplicativo fornecidas.  >>



Adição do arquivo batch à definição da 
compilação

Para começar, empacote as duas linhas de comando 
em um arquivo batch, como no seguinte exemplo:

 
Em seguida, adicione-o à definição da compilação:

Dessa maneira, o TF Build poderá realizar as duas etapas 
após a criação do MSI.
 

Outras possibilidades

Outra coisa que você pode fazer é automatizar 
a execução inicial do Visual Studio mencionada 
anteriormente criando um arquivo de lote similar ao 
do exemplo a seguir e, em seguida, adicionando-o 
ao TF Build.

echo off

runas  /user:MyAdministrativeBuildUser  
“%VS140COMNTOOLS%..\IDE\devenv.exe”

O TFS pode automatizar muitas outras tarefas 
administrativas, como a cópia de arquivos, a verificação 
de pré-requisitos e a criação de projetos externos. 

Adoraríamos saber o que você está fazendo com os 
recursos de DevOps no AB Suite. Se desejar compartilhar 
algum de seus projetos recentes, envie-nos um e-mail 
para o endereço ABSuite@unisys.com.  
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Isso é o que acontece quando uma seguradora 
é vista como líder em sua área: um portfólio 
combinado de seguros de propriedade, de 
responsabilidade civil e de vida que abrange 
mais de 40 estados. Além da representação 
de mais de 2.000 agentes independentes. 
A Unisys ajudou a empresa a manter e expandir seu 
alcance durante mais de três décadas. É uma parceria 
em que as duas empresas trabalham juntas para criar 
soluções inovadoras, projetadas para atender à evolução 
das necessidades da empresa e de suas agências 
e clientes.
No entanto, devido à natureza competitiva do mercado de 
seguros, a empresa precisa sempre estar atenta a novas 
formas de se diferenciar e responder com mais rapidez 
e eficiência às demandas de agentes e consumidores 
que surjam. O problema é que a abordagem de 
desenvolvimento em cascata tradicional que ela seguiu 
por anos, em pouco tempo, passou a se mostrar muito 
ineficiente e demorada para o ambiente de hoje.
Ela se tornou ainda menos sustentável quando a empresa 
adotou uma nova iniciativa para executar projetos 
simultaneamente para aumentar a velocidade com que 
levava novos recursos ao mercado. Considerando as 
pressões causadas pelas forças externas do mercado 
e por estratégias internas, claramente havia chegado 
a hora de uma nova abordagem.
Para chegar a ela, a seguradora recorreu à Unisys 
para ajudá-la a levar os recursos de controle de fonte 
disponíveis no Microsoft Team Foundation Server (TFS) 
para seu ambiente do Agile Business Suite.

Uma implementação completamente guiada 
O processo começou com um Workshop formal de controle 
de versão do AB Suite com duração de 4 dias. Durante 
a oficina, os consultores da Unisys trabalharam com 
a equipe de TI da empresa para garantir que estivessem 
bastante familiarizados com todas as funções de controle 
de fonte que o TFS oferece para o ambiente do AB Suite.

Em seguida, chegou a hora de implementar o TFS. 
A Unisys orientou o processo a cada etapa, concentrando 
os estágios iniciais do projeto na definição e refinação 
do novo processo de desenvolvimento da seguradora 
auxiliado pelo TFS. Um especialista da Unisys 
experiente no assunto permaneceu no local durante 
a implementação, oferecendo suporte a cada fase 
do projeto e ajudando a garantir que os aplicativos 
essenciais aos negócios do AB Suite estavam ativos, 
em funcionamento e disponíveis enquanto ele 
implementava o TFS.

O projeto de implementação durou nove semanas.

Desenvolvimento acelerado 
O trabalho em contato direto com consultores da 
Unisys durante a implementação do TFS deu à equipe 
da seguradora acesso à experiência e ao conhecimento 
especializado (sem falar na confiança) de que eles 
precisavam para concluir o projeto de forma bem-
sucedida em tempo hábil.
Com o TFS implementado, a empresa percebeu um 
aumento marcante na eficiência e na agilidade com 
que desenvolve aplicativos. Com isso, a aceleração do 
desenvolvimento também facilitou o cumprimento da 
iniciativa interna de executar projetos de desenvolvimento 
simultâneos. A equipe de TI não só cumpriu essa diretiva, 
mas também foi capaz de levar novos recursos ao 
mercado com mais rapidez. 
Além disso, ao contar com a combinação do AB Suite 
com o TFS para acelerar suas linhas de tempo de 
desenvolvimento e liberação, a seguradora descobriu 
uma nova forma fundamental de manter (e estender) 
o diferencial que, há anos, destaca a empresa de seus 
concorrentes.
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Seguradora leva o desenvolvimento a um novo 
patamar com a implementação do TFS



A UNITE 2017, a conferência anual da 
International Unisys User Association, ocorreu 
do dia 30 de outubro a 1° de novembro em 
Atlanta, Geórgia.  

Os membros da organização UNITE se juntaram 
à comunidade de usuários da Unisys para compartilhar 
suas experiências, encontrar amigos novos e antigos 
e aprender sobre tudo que a Unisys está fazendo para 
acompanhar o ritmo das mudanças rápidas dos mundos 
da tecnologia e dos negócios.

Mais uma vez neste ano, surgiu um bom número de 
conteúdos do Agile Business Suite e do EAE. 

A sessão “AB Suite Release 6.1 Technical Update” 
forneceu uma visão geral de alguns novos recursos 
e aprimoramentos importantes empacotados na 
versão do AB Suite mais recente: suporte para DevOps, 
novos recursos de interoperabilidade de DMSII e MCP, 
aprimoramentos da experiência de desenvolvimento 
e novos recursos XML e do Client Framework.

Durante a sessão “More than just Cool Web Pages or an 
App”, os participantes aprenderam como o velho ditado 
que diz que “ninguém é uma ilha” se aplica aos seus 
aplicativos do EAE e do AB Suite. Com essa finalidade, 
a sessão explorou as entradas e saídas que influenciam 
o comportamento desses aplicativos, bem como algumas 
das formas inusitadas e incríveis que usuários internos, 
clientes externos e parceiros de negócios vêm interagindo 
com os sistemas de clientes há anos.

O entusiasmo dominou os DevOps durante o “DevOps 
– Bringing Developers, Operations, and Even Users 
Closer Together”. Os participantes tiveram uma visão 
geral do gerenciamento de mudanças e dos recursos 
de DevOps disponíveis no EAE e no AB Suite, depois 
participaram de uma discussão aberta sobre como eles 
gerenciam e coordenam atualmente o desenvolvimento 
e o lançamento de atualizações complexas de 
aplicativos.

Como é tradição em uma conferência UNITE, concluímos 
com “EAE and AB Suite Birds of a Feather”, uma 
discussão aberta que permite que os usuários 
compartilhem como estão utilizando o EAE e o AB 
Suite para enfrentar desafios técnicos e operacionais 
específicos em seus locais.  

Foi outro grande ano na UNITE. Agradecemos aos 
membros da UNITE que ajudaram a organizar e realizar 
o evento, aos apresentadores das sessões e a todos 
os que participaram da conferência.
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Mais uma vez na UNITE
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Novas adições às nossas bibliotecas de tutoriais, artigos e outras informações úteis incluem: 

• Utilitário: TrackerStats – Utilitário para capturar estatísticas sobre a execução dos sistemas AB Suite Windows 
Runtime (atualizado)

• Qualificação de software e matriz de suporte: AB Suite 5.0 (atualizado)

• Qualificação de software e matriz de suporte: AB Suite 6.1 (atualizado) 

Info Center

Para consultar estes e outros recursos, basta ir até 
public.support.unisys.com e escolher “Documentation” 
na caixa “Public Information” localizada no lado esquerdo 
da tela. Não é necessário login especial.

Além disso, há vários artigos sobre liderança disponíveis 
na página inicial do AB Suite:

• Unisys Agile Business Suite: Capitalize a mudança, 
não reaja a ela

• AB Suite no Application Lifecycle

• Agile Development com Agile Business Suite

Também recomendamos consultar a lista de cursos de 
treinamento do AB Suite disponíveis. Uma combinação 
de treinamentos com base em computador e conduzidos 
por instrutor, esses excelentes recursos educacionais 
incluem gráficos, interatividades, simulações 
e demonstrações com narração.

Também visite a página inicial do ClearPath Forward 
Client Education para exibir o catálogo de cursos 
do AB Suite e outros recursos úteis de educação 
e treinamento.

Para se manter atualizado em relação às últimas 
novidades no mundo do ClearPath Forward™, inscreva-se 
no boletim informativo ClearPath Forward Connection™. 

E para saber tudo o que o portfólio do ClearPath Forward 
Services pode oferecer, confira nosso folheto, e-Book 
e vídeo de alto nível.

Para explorar o AB Suite, baixe o AB Suite Express hoje 
mesmo! O download gratuito inclui o pacote AB Suite 
completo – AB Suite Developer e AB Suite para Windows 
Runtime – e um curso de introdução desenvolvido para 
ajudar você a começar a explorar imediatamente tudo 
que o AB Suite tem a oferecer.

Deseja ajudar a dar forma ao AB Suite versão 7.0? Os 
testes beta estão em andamento. Se desejar participar, 
informe-nos pelo endereço ABSuite@unisys.com.

http://public.support.unisys.com/
http://www.unisys.com/offerings/clearpath-forward/clearpath-forward-products/cross-platform-software/agile-business-suite
http://www.unisys.com/offerings/technology-products-and-services/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/agile-business-suite/executive%20brief/unisys-agile-business-suite-capitalize-on-change-id-2757
http://www.unisys.com/offerings/technology-products-and-services/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/agile-business-suite/executive%20brief/unisys-agile-business-suite-capitalize-on-change-id-2757
http://www.unisys.com/offerings/technology-products-and-services/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/agile-business-suite/whitepaper/ab-suite-in-the-application-lifecycle-id-2605
http://www.unisys.com/offerings/technology-products-and-services/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/agile-business-suite/whitepaper/agile-development-with-agile-business-suite-id-2575
http://www.unisys.com/ms/client-education/course-catalog/agile-business-suite
http://www.unisys.com/ms/client-education/course-catalog/agile-business-suite
http://www.unisys.com/ms/clearpath-customer-education
http://www.unisys.com/ms/clearpath-customer-education
http://outreach.unisys.com/Clearpath
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/brochure/evolve-implement-manage-the-new-clearpath-forward-services-portfolio-id-2896
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-road-to-innovation-clearpath-forward-services-id-2914
https://www.youtube.com/watch?v=YNwNJbvyGlU&index=16&list=PL0A3D279A86842928
http://www.unisys.com/offerings/clearpath-forward/clearpath-forward-products/cross-platform-software/agile-business-suite
http://www.unisys.com/offerings/clearpath-forward/clearpath-forward-products/cross-platform-software/agile-business-suite
mailto:ABSuite@unisys.com

