
Próxima parada: a nuvem
Ao aprontar o programa ClearPath Forward para 
a nuvem híbrida, estamos nos baseando em 
mais de dois anos de aceleração para criar um 
ambiente que ofereça flexibilidade e agilidade 
comercial inigualáveis.

O Operations Sentinel 16.0 chegou
Com o Operations Sentinel 16.0, você terá 
acesso a uma riqueza de novos recursos que 
facilitarão o monitoramento e o gerenciamento 
de sistemas e softwares que residem em seu 
ambiente do ClearPath Forward.

O que há de novo no ClearPath Forward 
ePortal 7.1?
O ClearPath Forward ePortal 7.1 recebe novas 
atualizações que pretendem ajudar você a fazer 
mais com os ambientes de desenvolvimento 
contemporâneos e tornar a solução mais fácil 
de gerenciar, manter, atualizar e recuperar.

Você está pronto para tirar proveito da 
inovação digital?
Com a ajuda do portfólio do ClearPath 
Forward Services, é possível modernizar seus 
aplicativos de maneira que aumente a agilidade 
dos negócios e possibilite experiências de alta 
qualidade em uma variedade de canais.

O Enterprise Output Manager 13.0 chegou!
A versão mais recente do Enterprise Output 
Manager conta com vários aprimoramentos que 
trabalham juntos para facilitar o fornecimento 
de saída onde você desejar, quando desejar 
e para quem desejar.

Apresentação do Dell EMC VxRail para 
o ClearPath Software Series 
Uma solução nova e conjunta da Unisys e da 
Dell EMC, o VxRail para ClearPath Software 
Series ajuda você a levar o valor do ambiente do 
ClearPath MCP para as infraestruturas da VMware.

Descoberta de aplicativos do ClearPath 
OS 2200 em alguns cliques
O Enterprise Storage Pundit, uma nova ferramenta 
do parceiro da Unisys Formula Consultants Inc., 
pode ajudar você a localizar, identificar e acessar 
conteúdo valioso do OS 2200 que resida no 
armazenamento físico e virtual.

Recursos
Oferecemos uma grande variedade de materiais 
para ajudar você a ficar por dentro de tudo que 
está acontecendo no mundo do ClearPath Forward.

ClearPath Forward Connection
O boletim informativo trimestral para clientes do 
Unisys ClearPath Forward
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Não é assinante do ClearPath Forward Connection? Não perca a próxima edição, assine hoje.

Próxima parada: a nuvem
Por Brian Herkalo, diretor de Forward Product Management do Global 
ClearPath da Unisys

Nosso mundo é governado por uma 
estrutura social. 

Essa estrutura é formada pelos muitos 
dispositivos que carregamos conosco todos os 
dias. É o que nos conecta a amigos, familiares 

e colegas, seja qual a for a distância que estejamos deles em 
algum momento. E é assim que nos mantemos atualizados 
com os eventos que ocorrem no mundo à nossa volta. 

Graças a essa estrutura social, as regras de TI, que foram 
estabelecidas há muito tempo, estão sendo reescritas de 
forma rápida e decisiva. 

Basta considerar como um mundo socialmente conectado 
pode influenciar a reação a um evento público extraordinário, 
como uma violação abrangente de dados financeiros. À medida 
que a notícia da violação circula pelo mundo, os consumidores 
(chegando aos milhares em número) reagem abrindo seus 
aplicativos bancários móveis e verificando o saldo para ter 
certeza de que tudo está em ordem. 

O burburinho sobre a violação, acompanhado da grande 
atividade de verificação nas contas, terá um grande impacto 
nos processos e nas infraestruturas de TI tradicionais. 
O aumento súbito e agudo das taxas de transação, 
a pesada carga imposta aos sistemas de backend, o tempo 
necessário para manter tudo funcionando apesar dessa 
imensa sobrecarga — nada disso pode ser monetizado. 

É o “custo de fazer negócios” de hoje em dia, certamente, mas 
também é um custo que logo se tornará altamente prejudicial 
se medidas não foram tomadas para reduzir seus efeitos.

E é aí que a nuvem híbrida entra em ação.  >>
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ClearPath Forward na nuvem
Estamos preparando o ambiente do ClearPath 
Forward™ para que participe das infraestruturas 
de nuvem híbrida por uma razão muito simples: os 
clientes conhecem o efeito que picos de demanda 
rápidos e inesperados têm em suas infraestruturas 
e precisam da eficiência de flexibilidade, 
escalabilidade e custo que esse modelo oferece 
para ajudar a compensar os custos associados. 

Nosso estímulo à nuvem híbrida não é uma 
ideia nova, nem é simplesmente uma resposta 
às mudanças que estão dando nova forma aos 
cenários dos negócios e da TI. Pelo contrário, é uma 
direção para onde estamos caminhando já há 
algum tempo. É uma jornada que tem sua raiz nas 
medidas que tomamos para desconectar nossos 
hardwares e softwares e enfatizar a importância da 
camada de aplicativos acima de tudo. 

Aproveitar esse impulso (e abraçar realmente tudo 
o que um programa do ClearPath Forward pronto 
para a nuvem pode oferecer) significa se equipar 
com mais opções do que nunca. 

Queremos oferecer a você a liberdade de comprar 
hardwares e tecnologias de virtualização de seus 
fornecedores preferidos para implantar ambientes 
de operação e de aplicativos onde desejar 
e escolher o que é mantido no local, o que se 
torna um serviço da Web e o que reside em 
nuvens públicas e privadas. 

Essa é a promessa da nuvem híbrida, e é isso 
que ofereceremos.

Um novo mundo de possibilidades
Então, como é o ClearPath Forward na nuvem? 

É um mundo em que aproveitamos os pontos 
fortes inerentes ao ambiente do ClearPath Forward 
(sua capacidade de lidar com volumes de transação 
significativos, atender a demandas de desempenho 
imensas e manter a integridade dos dados, entre 
outras) e o usamos para impulsionar a flexibilidade 
e a capacidade de resposta de que você precisa 
para satisfazer as demandas do futuro.

Neste modelo, você terá a liberdade de migrar 
suas cargas de trabalho do ClearPath Forward para 
ambientes de aplicativos de tamanho apropriado 
na nuvem, conforme julgar adequado, para que 
possa controlar o custo e gerenciar melhor os 
volumes de transações. Além disso, o ambiente 
do ClearPath Forward pode ajudar você a absorver 
um pico súbito nas taxas de transação oferecendo 
a liberdade de aproveitar um aumento instantâneo 
no poder de processamento. E, assim que a 
demanda se normalizar, você poderá reduzir a 
capacidade do sistema adequadamente.

Como parte dessa visão, você poderá comprar 
imagens de software de tamanhos variados e 
ativá-las e desativá-las conforme as necessidades 
do negócio, sem precisar providenciar, 
implementar e gerenciar sistemas independentes. 
Isso fornece mais agilidade para absorver 
a demanda flutuante e, ao mesmo tempo, 
ajudar a manter os custos em níveis gerenciáveis. 

Os altos níveis de flexibilidade e capacidade de 
resposta também facilitam a simplificação do 
desenvolvimento e a adoção dos princípios de 
DevOps. Você pode ativar uma pequena imagem 
de desenvolvimento, usá-la até que o trabalho esteja 
completo e cancelá-la até o início do próximo projeto. 
Em seguida, você pode ativar um ambiente de testes, 
fazer o aplicativo seguir suas etapas, confirmar a 
viabilidade do que sua equipe construiu e desativá-lo 
quando tudo estiver pronto para produção. 

Com a capacidade de mudar do desenvolvimento 
para os testes e a produção em um ritmo tão 
rápido, você poderá construir um loop contínuo 
e iterativo que facilita agregar valor a seus clientes 
na velocidade que eles esperam. E você pode fazer 
isso sem se prender a vários sistemas que podem 
ficar subutilizados por meses de cada vez.

Esses são apenas alguns exemplos da riqueza 
de oportunidades que um ambiente do ClearPath 
Forward pronto para a nuvem pode oferecer 
(e essa é a melhor parte). A nuvem híbrida deve 
tratar de possibilidades, da liberdade de levar 
a TI e seus negócios a qualquer direção que 
você escolher, quando você quiser.

E, depois de decidir onde deseja ir em seguida, 
você poderá contar com o apoio do ambiente do 
ClearPath Forward.

http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_15/softwareisthefuture_Sept2015.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_15/softwareisthefuture_Sept2015.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_15/softwareisthefuture_Sept2015.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_June_2016/takingclearpath_june2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_June_2016/takingclearpath_june2016.html
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O Operations Sentinel 
16.0 chegou 

O Operations Sentinel 16.0 já está disponível!

No lançamento mais recente de nossa ferramenta de gerenciamento de data center de ponta a ponta, 
você receberá novas atualizações e aprimoramentos que ajudarão você a automatizar, consolidar, 
acessar, monitorar e gerenciar sistemas heterogêneos e aplicativos por meio de um único ponto de 
operação. Além disso, esses novos recursos podem ajudar você a facilitar as operações remotas em 
qualquer hora, em qualquer lugar, prever e tratar condições anormais e reduzir o tempo e o orçamento 
que você dedica a operações e atividades de suporte.

Tudo isso é possível devido a novos recursos fundamentais que incorporamos no Operations Sentinel 16.0:

•	 Configurador	ClearPath	Forward	Dorado	baseado	em	SAIL: com a ajuda dessa nova ferramenta, 
você poderá configurar os sistemas ClearPath Forward Dorado 4300, 6300 e 8300 usando um único 
aplicativo intuitivo e gráfico, baseado em SAIL, que ajuda a reduzir o tempo de configuração e os 
erros operacionais.

•	 Monitoramento	do	ClearPath	Forward	ePortal: uma nova classe gerenciada e política de monitor de 
recurso oferece a você a flexibilidade de monitorar os sistemas do ClearPath Forward ePortal no mesmo 
painel que você usa para controlar seus componentes do ClearPath Forward. 

•	 Fazer	backup/restaurar	a	sincronização	automática: você pode agora fazer backup periodicamente 
da configuração do Operations Sentinel no local de sua escolha, depois restaurá-lo facilmente 
durante um cenário de recuperação de desastres. Além disso, este recurso oferece a flexibilidade 
de sincronizar automaticamente os dados de configuração entre os servidores principal e secundário 
do Operations Sentinel, minimizando a carga associada à recriação manual das configurações no 
servidor secundário.

•	 Provisionamento	de	alertas	por	meio	de	traps	SNMP: com a ajuda desse recurso, você tem a 
opção de detectar um alerta, construir uma mensagem SNMP baseada no alerta e enviá-la por meio 
de uma interceptação SNMP. Dessa maneira, você estará mais bem preparado para detectar uma 
alteração no padrão de mensagem em seus bancos de dados, facilitando a mudança de um nível 
do ClearPath® para o outro e reduzindo o esforço necessário para identificar e alterar os bancos de 
dados AMS.

•	 Importação/Exportação	de	Políticas	de	alerta: criado para funcionar como um complemento da 
funcionalidade de importação/exportação que existe no Operations Sentinel hoje, esse novo recurso 
possibilita a importação e exportação da configuração de Políticas de alertas, oferecendo mais 
formas de fazer backup dos dados críticos relacionados a essa configuração.

Acesse nosso site para obter outras informações sobre os recursos incluídos no Operations Sentinel. 
E, caso queira mais informações sobre os novos recursos, atualizações e aprimoramentos que 
incorporamos ao Operations Sentinel 16.0 ou precise de qualquer ajuda para colocá-lo em uso em 
seu data center, não hesite em entrar em contato com seu representante de vendas da Unisys.

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/operations-sentinel
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Assim, você poderá aumentar a agilidade dos 
negócios levando novos recursos para novos 
públicos de modo mais rápido, abreviando o 
tempo necessário para desenvolver e oferecer 
esses recursos e obtendo um maior retorno 
sobre o investimento em seu aplicativo atual.

E com o ClearPath Forward ePortal 7.1, estamos 
aumentando o valor comercial que o ePortal oferece 
integrando-o com os ambientes de desenvolvimento 
modernos e facilitando a manutenção, a 
atualização e a recuperação da solução. 

Principais aprimoramentos incorporados ao 
ePortal 7.1:

•	 Suporte	para	Visual	Studio	2015	Atualização	3: 
Ao integrar o ePortal com o lançamento mais 
recente do Microsoft® Visual Studio®, seus 
desenvolvedores podem aproveitar novas 
melhorias no Visual Studio para gerar aplicativos 
e serviços da Web responsivos, bem como 
aplicativos móveis híbridos Microsoft Universal 
Apps, Apple® iOS e Android™ destinados a toda 
a gama de dispositivos móveis e desktop.

•	 Suporte	para	Apache	Cordova	6.3.0: Com o 
suporte para Apache® Cordova™ 6.3.0, a versão 
mais recente da plataforma de desenvolvimento 
móvel da Apache, sua equipe pode criar 
aplicativos móveis híbridos usando as tecnologias 
de desenvolvimento Web mais recentes.

•	 ClearPath	Forward	ePortal	Business	gen	4.1: 
O ClearPath Forward ePortal Business está agora 
disponível em uma nova plataforma de hardware 
que compartilha uma base de software comum 
com o ePortal Enterprise e inclui um novo 
console de gerenciamento de plataforma que 
pode ser usado para gerenciar a manutenção, 
as operações e o diagnóstico de software.

•	 Aprimoramentos	de	alta	disponibilidade: 
Com o suporte para aplicativos ClearPath de 

backend redundante em configurações de 
balanceamento de carga ou ativas/em espera, 
você poderá distribuir as solicitações recebidas 
de clientes por round-robin ou direcioná-las 
a um caminho disponível para a aplicação no 
caso de uma falha de rede ou servidor. 

•	 Filtros	de	mensagem: Com o novo recurso 
de filtros de mensagem adicionado ao ePortal 
Orchestration, é possível especificar manipuladores 
de mensagem personalizados C# que ajudam você 
a filtrar e reagir a qualquer mensagem recebida ou 
enviada para os aplicativos. 

•	 Encaminhamento	de	alerta	e	evento: 
No ePortal 7.1, você agora tem a capacidade de 
encaminhar alertas e eventos com base em suas 
categorias e nível crítico para os consoles e logs 
de host do Unisys Operations Sentinel, ClearPath 
MCP e ClearPath OS 2200 ou o log de eventos 
do Windows no Agile Business Suite (AB Suite®) 
em ambientes do Microsoft Windows®. 

•	 DevOps	e	automação: Com a ajuda do ePortal 7.1, 
você poderá aprimorar a maturidade do DevOps 
usando novos serviços da Web e ferramentas de 
linha de comando que automatizam a compilação 
de aplicativos e os processos de implantação, 
bem como todas as etapas intermediárias.

•	 Suporte	para	ClearPath	Software	Series:	
Tanto o ClearPath ePortal Business quanto 
o ePortal Enterprise estão agora qualificados 
para uso com todos os sistemas e 
configurações	ClearPath Software Series , 
possibilitando que seu aplicativo do ePortal 
se beneficie com o desempenho, a eficiência 
de custo e a flexibilidade que o Software Series 
tem para oferecer.

Acesse nosso site para saber mais sobre as 
empolgantes atualizações incluídas no ClearPath 
Forward ePortal 7.1, bem como os benefícios que 
ele oferece em ambientes OS 2200 e MCP.

O que há de novo no ClearPath 
Forward ePortal 7.1?

Com a ajuda do ClearPath Forward ePortal, você terá o mecanismo de modernização de 
que precisa para estender seus aplicativos a novos canais, usuários e ambientes; tudo 
isso sem fazer nenhuma alteração nos aplicativos.

http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_15/softwareisthefuture_Sept2015.html
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-dorado-systems/clearpath-forward-eportal-for-os-2200
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-libra-systems/clearpath-forward-eportal-for-mcp
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Ela está forçando a TI a priorizar a inovação acima 
de qualquer coisa.

E privilegiando a capacidade de evoluir, modernizar 
e simplificar as arquiteturas, infraestruturas 
e processos atuais de forma contínua, para que elas 
se tornem bem equipadas para aumentar a agilidade 
dos negócios e ofereçam experiências de aplicativo 
de alta qualidade em uma variedade de canais.

Para tratar desses requisitos (e, o que é ainda 
mais importante, transformá-los em vantagem), 
é fundamental adotar uma abordagem holística 
que se concentra em:

• Arquiteturas e infraestruturas de software 
modernas 

• Ambiente de aplicativos ágil e flexível
• Automação em todo o ciclo de vida do aplicativo 

Independentemente de se você prioriza esses 
requisitos por uma estratégia de longo prazo, ou 
escolhe enfrentá-los todos de uma vez, é possível 
confiar no portfólio comprovado do ClearPath 
Forward Services para ajudar você a adotar novas 
tecnologias e abraçar a inovação digital de uma 
forma que agregue significativo valor comercial ao 
que você tem em funcionamento hoje.

Reabastecimento de seus sistemas 
fundamentais: introdução ao ClearPath 
Forward Services
Os sistemas do ClearPath Forward proporcionam 
uma extensa gama de possibilidades: acesso 
móvel, Web, serviços da Web, integração entre 
aplicativos e dados, automação e ferramentas 
de desenvolvimento e banco de dados; todas 
elas trabalhando juntas para oferecer uma 
experiência de aplicativo ágil e altamente segura. 

Nosso portfólio de serviços ajuda você a lançar 
mão desses recursos para facilitar iniciativas de 
modernização que:

•  Maximizam o retorno sobre o investimento 
de seu aplicativo atual do ClearPath Forward 

•  Aproveitam os ativos intelectuais incorporados 
nesses aplicativos para novas finalidades

•  Evoluem e equipam os aplicativos essenciais 
aos negócios para aproveitamento de novas 
dinâmicas de mercado

•  Simplificam os processos de negócios por meio 
da integração de aplicativos e participação em 
ambientes móveis, Web e SOA  >>

A inovação digital está redefinindo as formas como as empresas agregam e fornecem 
valor aos seus clientes.

Você está pronto para tirar proveito da 
inovação digital?
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Além disso, oferecemos suporte para cada etapa 
de suas iniciativas de modernização, para que 
você possa:

• Definir suas metas, bem como a estratégia 
necessária para atingi-las

• Aproveitar novas oportunidades comerciais
• Integrar-se com “tudo”
• Adaptar-se de modo mais eficaz a mudanças 

rápidas de demandas
• Desenvolver aplicativos usando ferramentas 

novas e padrão do setor

Entre os serviços com os quais você pode contar 
para oferecer suporte a essas iniciativas estão:

•	 ClearPath	Forward	Application	Evolution	
Services: você terá acesso a recursos de 
consultoria, gerenciamento, modernização, 
desenvolvimento, suporte e transformação 
unificados que ajudam a maximizar o retorno 
sobre o investimento do ClearPath Forward 
atual, aprimorar os aplicativos para obter 
máxima relevância comercial, incorporar 
novas tecnologias, simplificar processos 
e se adaptar a mudanças rápidas das 
demandas dos negócios e da TI. 

•	 Mobility	Application	Services: com esses 
serviços, você poderá abordar projetos de 
B2C e B2B aproveitando o ClearPath Forward 
ePortal para estender os aplicativos existentes 
a ambientes móveis de destino como o 
Apple iOS, o Android e o Windows Phone. 

•	 Application	Development	Services: você 
poderá aprimorar a agilidade dos negócios 
(oferecer novos recursos continuamente) 
tirando proveito de um conjunto de serviços 
que ajudam você a desenvolver novas soluções 
e modernizar as existentes usando ofertas 
como o Agile Business Suite, o Business 
Information Server, o ClearPath Visual IDE, 
o Eclipse™ IDEs para MCP e OS 2200 e 
tecnologias habilitadas para SOA. 

Acesse nosso site para saber mais sobre 
o portfólio do ClearPath Forward Services. 
E para obter mais informações sobre essas 
ofertas de serviço, leia nosso folheto e e-book 
hoje mesmo.
 

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-services
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
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Essa nova versão de nossa abrangente solução de 
gerenciamento de saídas conta com uma ampla 
gama de aprimoramentos que funcionam juntos 
para facilitar a entrega de saídas onde você quiser, 
quando quiser e para quem quiser, transformar 
livremente essas saídas conforme necessário, 
gerenciar fluxos de trabalho de documentos e 
monitorar seu ambiente de impressão a partir 
de um único ponto de controle.

Entre as importantes atualizações adicionadas 
ao Enterprise Output Manager 13.0 estão:

•	 Mobile	EOM: Com o Mobile EOM, você pode 
usar um dispositivo móvel para pesquisar, 
acessar e imprimir arquivos publicados por 
meio do Web Assistant em qualquer impressora 
configurada no Output Manager Server. 
Depois de selecionar um documento para 
imprimir no seu dispositivo móvel, você poderá 
definir o número de cópias, o intervalo de 
páginas e as configurações simplex ou duplex 
de seu trabalho.

•	 Integração	com	o	Enterprise	Content	
Management: Com esse novo recurso, 
você poderá integrar perfeitamente o software 
Enterprise Output Manager com o Enterprise 
Content Management (ECM) ou qualquer 
outra solução que implemente padrões 
ECM, possibilitando que a funcionalidade 
do Enterprise Output Manager seja usada 
por soluções ECM.

•	 Impressão	de	PDF	nativa: Agora que 
o Enterprise Output Manager inclui impressão 
de arquivos PDF como recurso incorporado, 
você terá a liberdade de programar um 
trabalho de impressão PDF diretamente da 
solução e poderá configurar o tamanho da 

página, a origem do papel, as opções duplex, 
a orientação e o dimensionamento de página 
antes de imprimir o documento.

•	 Aprimoramentos	de	segurança: O Enterprise 
Output Manager 13.0 inclui vários novos 
aprimoramentos de segurança. Por exemplo, 
agora você pode transferir arquivos para um 
sítio FTP usando o protocolo SFTP/SSH, proteger 
suas comunicações com os protocolos SSL 
e TLS 1.0, TLS 1.1 ou TLS 1.2 e escolher o 
algoritmo de hash SHA1 ou SHA2 ao gerar 
solicitações de assinatura de certificado.

•	 Aprimoramentos	do	Web	Assistant: 
Atualizamos o Web Assistant no Enterprise 
Output Manager 13.0 com uma série de 
melhorias importantes, incluindo a capacidade 
de integrá-lo com qualquer aplicativo capaz de 
trabalhar com serviços RESTful. Com a ajuda 
dessa integração, você pode desenvolver 
uma interface de usuário personalizada para 
o Web Assistant. Além disso, o Web Assistant 
oferece a flexibilidade de selecionar vários 
arquivos na página de resultados da pesquisa 
do localizador de arquivos e baixá-los como um 
arquivo ZIP. Além disso, você poderá identificar 
qualquer personalização adicionada ao banco 
de dados do Web Assistant e preservá-la 
durante uma operação de atualização ou 
carregamento.

Confira nosso site para saber mais sobre tudo que 
o Enterprise Output Manager pode fazer pelo seus 
negócios. E se desejar mais informações sobre as 
atualizações e aprimoramentos que adicionamos 
à versão 13.0 ou precisar de assistência para 
implementá-la, entre em contato com o seu 
representante de vendas da Unisys. 

Estamos orgulhosos em anunciar que o Enterprise Output Manager 13.0 está disponível!

O Enterprise Output Manager 
13.0 chegou!

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/enterprise-output-manager
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E agora estamos satisfeitos em anunciar que 
essa parceira de longa data resultou em mais 
uma inovação: o Dell EMC VxRail para ClearPath 
Software Series.

Com essa nova solução, você pode executar 
os produtos ClearPath MCP Bronze e Silver no 
ambiente Dell EMC VxRail.

Construído com base no dispositivo de 
infraestrutura hiperconvergente do Dell EMC VxRail, 
a solução leva a capacidade do dispositivo de 
simplificar e estender os ambientes VMware® 
para a infraestrutura do ClearPath Forward. 
Essa combinação única oferece os recursos de 
escalabilidade robusta, disponibilidade, integridade 
de dados e processamento seguro de transações 
de que você precisa para modernizar e padronizar 
suas operações de TI e manter a continuidade 
e lógica dos negócios de seus aplicativos.

Assim, você pode transferir as vantagens 
inerentes ao ambiente MCP para a infraestrutura 
VMware. Você terá a liberdade de migrar uma 
instância MCP em execução de um sistema 
para outro sem interrompê-la, possibilitando a 
realização de manutenção de hardware e software 
sem experimentar nenhum tempo de inatividade 
em seu ambiente MCP.

Além disso, você pode virtualizar e consolidar 
seus aplicativos MCP no mesmo sistema do Dell 
EMC VxRail do seu ambiente de operação do MCP. 
Dessa maneira, seu ambiente MCP (aplicativos 
essenciais com soluções como Enterprise Output 
Manager, Agile Business Suite e outros) pode 
usufruir da simplicidade do ambiente de operação 
do Dell EMC VxRail, ajudando você a eliminar os 
custos e complexidades associados aos sistemas 
com múltiplos backups. 

Totalmente testada pela Unisys (e com suporte 
total da parceria entre Unisys e Dell EMC) 
a solução aproveita a infraestrutura, as 
ferramentas e serviços de TI padrão do, mercado 
junto com a alta disponibilidade e as medidas 
de recuperação de desastres de última geração, 
para ajudar você a reduzir o riscos dos negócios 
e abreviar o tempo de colocação no mercado.

Para obter mais informações sobre como o Dell 
EMC VxRail para ClearPath Software Series pode 
beneficiar sua empresa, entre em contato com 
o representante de vendas da Unisys ou envie 
um e-mail para storage@unisys.com.

Como parceiros há mais de duas décadas, a Unisys e a Dell EMC™ colaboraram em uma 
série de soluções conjuntas que fornecem suporte essencial aos negócios em alguns 
dos ambientes mais exigentes atuais.

Apresentação do Dell EMC VxRail 
para o ClearPath Software Series

MCP

http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_June_2016/introducingclearpath_june2016.html
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É com essa abordagem em mente que o FCI lançou recentemente uma nova ferramenta destinada 
a ajudar as oficinas do ClearPath OS 2200 a enfrentar um desafio comum: localizar, identificar 
e acessar conteúdo valioso no armazenamento empresarial físico e virtual. 

Chamada Enterprise Storage Pundit (ESP-Dorado), a ferramenta apresenta um painel gráfico que 
permite o monitoramento de todos os aspectos de seus ativos de disco e fita. Seu gráfico interativo 
revela arquivo, elemento e listas de fita dinâmico e personalizável e pode ser analisado para exibir 
código fonte ou interagir com os editores do Demand ou o ClearPath OS 2200 IDE for Eclipse™ para 
editar o código fonte. 

Ele também inclui um recurso de mecanismo de busca que oferece suporte à descoberta de 
conteúdo do sistema inteiro por meio do uso de palavras-chave e critérios de filtro, acelerando 
o desenvolvimento, a descoberta e a manutenção de aplicativos. Ele também ajuda os novos 
membros da equipe a melhorar sua produtividade, possibilitando que eles visualizem informações 
e aplicativos em um formato moderno e intuitivo padrão do setor e façam uma busca detalhada 
dos arquivos para codificar e executar scripts.

O ESP-Dorado possibilita isso ao fornecer:

•	 	Um	agente	do	OS	2200 que captura a atividade de disco e fita do OS 2200 e a encaminha para 
o servidor de repositório para processamento de manutenção em tempo real

•	 	Serviços	de	coletor que coletam e mantêm um registro de ativos do host do OS 2200 e trabalham 
com o OS 2200 Agent para fornecer uma versão organizada das informações originais

Além desses recursos fundamentais, o ESP-Dorado inclui mais funcionalidades de gerenciamento 
que facilitam: 

•  Adicionar descoberta aos favoritos para facilitar a lembrança 

•  Criar tarefas com marcadores associados para disseminação de carga de trabalho

•  Exportar ou imprimir as informações da lista

Acesse o site do FCI para saber mais sobre os produtos, os serviços ou a abordagem de consultoria 
da empresa.

Fundada em 1978, a Formula Consultants Inc. (FCI) é uma empresa de desenvolvimento 
de software e consultoria que trabalha em contato direto com os departamentos de 
TI para compreender as metas e os problemas que eles enfrentam e propor uma 
solução personalizada que atenda a essas necessidades.

Descoberta de aplicativos 
do ClearPath OS 2200 em 
alguns cliques

OS
2200

http://www.formula.com/Products/esp_overview.aspx
http://www.formula.com/Default.aspx
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Recursos 

A lista abaixo contém links rápidos que ajudarão a manter você atualizado sobre 
tudo que está relacionado ao ClearPath Forward.  

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não são dadas garantias de nenhuma natureza por este documento. A Unisys não aceita 
responsabilidade financeira nem outra que possa resultar do uso das informações deste documento pelo destinatário, inclusive danos diretos, indiretos, 
especiais ou consequenciais.

© 2016 Unisys Corporation.

Todos os direitos reservados.

Unisys e outros nomes de produtos e serviços Unisys aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas comerciais ou marcas comerciais 
registradas da Unisys Corporation. 
Todas as outras marcas mencionadas neste documento são de propriedade de seus respectivos proprietários.

• Página inicial do ClearPath Forward

• Página inicial do Agile Business Suite

• Página inicial do Business Information Server

• Blog do ClearPath Forward & Innovation

• Vídeos de instruções do ClearPath Forward 
no YouTube

• Webinars do ClearPath Forward Libra/MCP

• Webinars do ClearPath Forward Dorado/OS 2200

• e-book: O poder da inovação: Sistemas 
ClearPath Forward em ação (atualizado)

• e-book: Construído para hoje, pronto para 
o futuro: Unisys ClearPath Forward Systems 
(atualizado) 

• e-book: O caminho da inovação: ClearPath 
Forward Services (novo)

• e-book: Noções básicas sobre a economia de 
sistemas ClearPath 

• e-book: Como mudar o foco da TI da 
administração para a inovação 

• Folheto: Evoluir, implementar, gerenciar: 
o novo portfólio de serviços do ClearPath 
Forward (novo)

• Lista de vídeos: Atualização técnica do software 
ClearPath OS 2200 versão 17.0 (28	vídeos)

• Vídeo: O céu não é mais o limite (novo)

• Vídeo: Quando cada transação é importante

• Página inicial do ClearPath Forward Client 
Education

• Guia: Catálogo de cursos do ClearPath 
OS 2200

• Guia: Catálogo de cursos do ClearPath MCP

• Guia: Catálogo de cursos do 
Agile Business Suite 

• Boletim informativo: Desenvolvimento de 
agilidade Outubro de 2016

• Boletim informativo: ClearPath Forward 
Connection Setembro de 2016

• Artigo: Produtos e estratégias de middleware 
do ClearPath para sistemas OS 2200 

• Artigo: Produtos e estratégias de middleware 
do ClearPath para sistemas MCP

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/agile-business-suite
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/business-information-server
http://blogs.unisys.com/clearpath
http://www.youtube.com/unisysclearpath
http://www.youtube.com/unisysclearpath
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-libra-systems/webinars/clearpath-libra-mcp-webinars-id-1852
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-dorado-systems/webinars/clearpath-dorado-os-2200-webinars-id-1854
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-power-of-innovation-fabric-based-clearpath-systems-in-action-id-2318
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-power-of-innovation-fabric-based-clearpath-systems-in-action-id-2318
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/built-for-today-ready-for-tomorrow-unisys-clearpath-systems-id-1042
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/built-for-today-ready-for-tomorrow-unisys-clearpath-systems-id-1042
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/built-for-today-ready-for-tomorrow-unisys-clearpath-systems-id-1042
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-road-to-innovation-clearpath-forward-services-id-2914
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/the-road-to-innovation-clearpath-forward-services-id-2914
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/understanding-the-economics-of-clearpath-systems-id-1050
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/understanding-the-economics-of-clearpath-systems-id-1050
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/how-to-shift-your-it-focus-from-administration-to-innovation-id-1043
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/ebooks/how-to-shift-your-it-focus-from-administration-to-innovation-id-1043
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/brochure/evolve-implement-manage-the-new-clearpath-forward-services-portfolio-id-2896
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/brochure/evolve-implement-manage-the-new-clearpath-forward-services-portfolio-id-2896
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G_8Yv1g5_Ok0g69-ayFDHQ0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G_8Yv1g5_Ok0g69-ayFDHQ0
https://www.youtube.com/watch?v=YNwNJbvyGlU&index=16&list=PL0A3D279A86842928
https://www.youtube.com/watch?v=rFpLINjWO1Y&index=1&list=PL0A3D279A86842928
http://www.unisys.com/ms/clearpath-forward-client-education
http://www.unisys.com/ms/clearpath-forward-client-education
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/DA_Oct_16/devagilitylandingpage_October2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/DA_Oct_16/devagilitylandingpage_October2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_2016/clearpathlandingpage_september2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_2016/clearpathlandingpage_september2016.html
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150107_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforOS2200Systems.pdf
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150107_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforOS2200Systems.pdf
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150111_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforMCPSystems.pdf
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150111_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforMCPSystems.pdf

