
Por essa você não esperava!
A liberação de uma instância pronta para a produção 
e virtualizada do ambiente operacional MCP representa 
um grande salto para o programa ClearPath Forward 
como um todo.

Aprendendo com o OS 2200 Express
Com o OS 2200 Express, alunos, professores 
e amadores têm uma nova maneira de fazer uma 
imersão no ambiente OS 2200.

Locum 360: um conjunto de ferramentas  
completo de PCI DSS para sistemas  
ClearPath MCP
Uma solução de alerta de segurança, avaliação, 
auditoria e administração abrangente e integrada, 
o Locum 360 ajuda os clientes MCP a fortalecer 
suas práticas de conformidade.

Mudanças importantes nos ciclos de suporte 
e liberação do software ClearPath OS 2200 e MCP 
Atualizamos os ciclos de suporte e lançamento 
do MCP e OS 2200 de formas a alinhá-los com as 
necessidades comerciais e de TI dos nossos clientes.

Segurança consciente? Nossos blogs que você 
acompanha
O blog do ClearPath Forward inclui uma série  
de artigos que examinam a segurança de tudo.

Novo XPC significa clusters maiores do OS 2200
A mais recente versão do XPC-L4 aumenta os  
recursos de agrupamento nos ambientes OS 2200.

eBook atualizado destaca o poder crescente da 
infraestrutura do ClearPath Forward
Atualizamos nosso eBook, “The Power of Innovation: 
ClearPath Forward Systems in Action” (O poder da 
inovação: sistemas ClearPath Forward em ação)  
com vários novos exemplos.

Disponível: integração de transações para 
aplicativos Windows e MCP
Um novo recurso, o TSConnect torna mais fácil 
gerenciar transações entre os ambientes MCP 
e Windows.

Informes atualizados destacam as tecnologias 
e tendências em transformação
Muitos das nossas obras de liderança de ideias 
foram retrabalhadas para refletir os novos negócios 
e tendências de TI.

Recursos
Oferecemos uma grande variedade de materiais para 
ajudar você a ficar por dentro de tudo o que está 
acontecendo no mundo do ClearPath Forward.
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Um boletim trimestral para clientes Unisys 
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Não é um assinante do ClearPath Forward Connection?  
Não perca a próxima edição – assine hoje.

Por essa você não esperava!
Por Brian Herkalo, diretor global do produto ClearPath Forward da Unisys

Quando nós apresentamos a Série de 
Software ClearPath® há seis meses,  
nunca pensamos que estaríamos onde 
estamos hoje.

Sabíamos que tínhamos algo especial com 
a Série de Software. Um pacote de entregáveis somente de 
software representava um salto enorme em termos de como 
nós usamos os recursos no ambiente ClearPath Forward™ – 
bem como a forma que nós estendemos essas qualidades 
para as organizações que se baseiam nos sistemas 
ClearPath Forward todos os dias. 

E nossos clientes têm ficado muito satisfeitos com essa 
estratégia. Eles reagiram de forma extremamente positiva ao 
ClearPath MCP Developer Studio e ao MCP Express, deixando 
evidente para nós que versões somente de software do 
ambiente MCP direcionadas para oferecer suporte a práticas 
de desenvolvimento e educacionais, respectivamente, 
atendem áreas de necessidades específicas entre nossa 
base de clientes.

É um feedback como este que nos impulsiona. Ele valida 
nossas estratégias e nos obriga a avançar para inovar cada 
vez mais e manter o ambiente do ClearPath Forward no lugar 
certo na vanguarda da tecnologia.

Tendo isso em mente, estamos entusiasmados em anunciar 
a próxima fase na evolução da Série de Software – e, 
de muitas maneiras, a estratégia por trás do programa 
ClearPath Forward como um todo: um pacote completo, 
somente de software e pronto para uso em produção do 
sistema operacional ClearPath MCP projetado para executar 
no VMware® ou em um sistema escolhido pelo cliente em 
conformidade com uma especificação de referência.  >>
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Colocar um dos sistemas operacionais “premium” 
do mundo na camada de virtualização mais 
onipresente e popular do setor é uma mudança 
gigantesca que ninguém pensava ser possível. 
Mesmo internamente, muitos veteranos da 
Unisys nunca imaginaram um dia no qual uma 
carga de trabalho de produção de MCP seria 
executada no VMware.

E mesmo assim, aqui estamos. É um avanço 
monumental que nos leva cada vez para 
mais perto da nossa meta principal de tornar 
o ClearPath Forward um componente central do 
data center definido pelo software. O setor já 
está mudando para este conceito de ambiente de 
dados integrado – no qual a camada do aplicativo 
recebe mais ênfase do que a infraestrutura na 
qual ele é executado – e, com essa inovação, 
nós tornamos possível que o software MCP 
participe completamente desse ambiente. 

O MCP ficou virtual
Com essa mudança, estamos abrindo um conjunto 
totalmente novo de portas para nossos clientes. 

Como vimos durante muitos anos, o custo continua 
reinando, e as empresas estão constantemente 
procurando maneiras de reduzir as despesas ao 
mesmo tempo em que aumentam a simplicidade. 
É por isso que muitos mudaram para a virtualização 
já há algum tempo. Mas mesmo eles colhendo 
os benefícios que a virtualização proporciona, 
muitos clientes ainda se veem desafiados 
a otimizar cada vez mais seus investimentos 
em infraestrutura em geral.

Agora, o ambiente do ClearPath MCP se torna uma 
parte integral da solução.

Mesclar os ambientes MCP e VMware coloca 
a simplicidade em primeiro plano. Não há mais 
necessidade de operar um sistema separado 
somente para seus aplicativos MCP – nem você 
terá que continuar dedicando tempo, orçamento 
e recursos para manter este hardware adicional. 

À medida que preenchemos o roteiro futuro, os 
primeiros entregáveis somente com o software 
para as cargas de trabalho de produção serão 
direcionados para os ambientes básicos do 
ClearPath MCP. Tornar a versão virtualizada 
do MCP implementável inicialmente em uma 
arquitetura de referência básica, bem como 
em uma implantação VMware padrão, significa 
que você pode implementar o ambiente usando 
componentes que você já tem disponíveis, tornando 
possível minimizar investimentos adicionais. 

De qualquer forma, você poderá tirar proveito 
de tudo que a VMware disponibiliza ao mercado, 
tornando possível que seus aplicativos – MCP ou 
outros – sejam executados no mesmo ambiente 
e se beneficiem das melhorias no desempenho 
e na capacidade de gerenciamento provenientes 
da mistura desses dois mundos em um.

Indo para o próximo nível
Não há dúvida de que a fusão dos mundos MCP e 
VMware é uma mudança significativa. Mas também 
é algo que expande a herança que nós temos 
construído desde a criação do ambiente MCP. 

O sistema operacional MCP consegue executar 
centenas de aplicativos essenciais em uma única 
instância. E agora que nós estamos ampliando 
este conceito para uma plataforma de virtualização 
padrão, estamos permitindo que tanto o ambiente 
MCP quanto o VMware se tornem mais fortes, muito 
mais versáteis e totalmente adequados para ajudar 
a oferecer suporte às suas necessidades comerciais 
atuais e futuras.  >>
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Isso é o que os torna essa mudança tão grande. 
Portanto, chamá-la de mudança de “próximo nível” 
só serviria para minimizar tudo que nós atingimos. 
É o próximo nível e algo mais, algo que realmente 
nos coloca algumas posições à frente de onde 
estávamos há menos de um ano. 

Mas isso não é tudo que conseguimos. Estamos 
contentes em anunciar a disponibilidade de 
outro membro da família da Série de Software 
ClearPath®: OS 2200 Express. A primeira entrega 
da Série de Software focada no OS 2200, o OS 
2200 Express oferece a amadores, alunos 
e professores – bem como aos membros de 
nossas equipes de clientes que procuram 
aprimorar suas habilidades – uma maneira fácil 
e intuitiva de interagir com e explorar o ambiente 
OS 2200 para finalidades não comerciais, 
pessoais ou educacionais.

E mais, ele prepara o terreno para um futuro 
empolgante que nos vê criando produtos da 
Série de Software para solucionar necessidades, 
desafios e exigências comerciais específicos de 
nossa base de clientes do OS 2200.

Combine esses dois avanços e fica evidente 
que a metamorfose do ambiente ClearPath 
Forward não é apenas contínua – ela está 
mudando em uma direção nova, estimulante 
e inovadora. E mal podemos esperar 
para mostrar a você o que virá em seguida.
 

ClearPath Forward Connection
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Aprendendo com o OS 2200 Express

Projetado e criado principalmente para amadores, 
alunos, professores e outros membros da 
comunidade educacional, o OS 2200 Express 
permite que qualquer pessoa que esteja 
estudando ou que tenha curiosidade sobre 
sistemas operacionais e desenvolvimento de 
software aprenda sobre a funcionalidade que 
o ambiente OS 2200 tem para oferecer. Ele 
pode ajudar a testar novas técnicas, a trabalhar 
ativamente enquanto um instrutor demonstra 
um conceito importante ou explorar o ambiente 
sozinho em seu tempo livre entre as aulas.

Além disso, o OS 2200 Express representa 
uma excelente adição aos programas de 
desenvolvimento de habilidades pessoais 
existentes de qualquer cliente. Novos contratados 
e funcionários sazonais também podem usá-lo 
para se familiarizar com o ambiente OS 2200 
de uma maneira não-comercial, pessoal ou 
educacional.

Disponível para download gratuito, o pacote 
OS 2200 Express inclui um sistema operacional 
ClearPath OS 2200, um conjunto abrangente de 
ferramentas de desenvolvimento e compiladores 
do OS 2200 e um software de tempo de execução 
(“run-time”) OS 2200 exigido para facilitar a 
aprendizagem. Além disso, ele foi criado para ser 
executado em PCs e laptops modernos que usam 
Microsoft® Windows®.

Observe que cada versão do OS 2200 Express 
é licenciada para um usuário, somente para uso 
educacional e pessoal, não de produção. O uso 
comercial é proibido. 

Quer ver por si só?  
Baixe o OS 2200 Express hoje mesmo! 

Estamos contentes em anunciar o lançamento do mais novo membro da família 
da Série de Software ClearPath: OS 2200 Express! 

OS
2200
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Mas isso também significa que estamos muito 
mais vulneráveis do que já estivemos. Afinal de 
contas, quando estamos vivendo em um mundo 
definido por softwares, há sempre um elemento 
de risco a ser enfrentado – e não há mais nada 
a fazer além de ser muito cuidadoso. 

Para combater essas ameaças, vários órgãos 
de governança e padrões de conformidade 
foram criados, incluindo o Payment Card Industry 
Security Standards Council (PCI SSC). O PCI SSC 
implementa padrões para as políticas, tecnologias 
e processos contínuos de segurança projetados 
para proteger os sistemas de pagamento de 
violações e roubo de dados. 

Essas diretrizes são capturadas no padrão 
PCI Data Security Standards (DSS) versão 3.1. 
Este conjunto de exigências de conformidade 
tem implicações de longo alcance para todas 
as organizações que armazenam, processam 
ou transmitem dados dos titulares de cartões 
– mesmo que eles não sejam instituições 
financeiras. E eles serão todos atualizados quando 
a próxima versão do padrão – PCI DSS v3.2 – for 
lançada ainda no primeiro semestre de 2016.

Para ajudá-lo a alinhar suas operações com 
vários aspectos relacionados à conformidade 
e governança de TI, incluindo aquelas 
estabelecidas no PCI DSS 3.1, fizemos uma 
parceria com a Locum Software Services Limited 
para oferecer o Locum 360, uma solução de 
alertas de seguranças, avaliações, auditoria 
e administração abrangente e integrada para 
os sistemas ClearPath MCP. 

Ajudando a atender os padrões PCI DSS 
As diretrizes do PCI DSS centralizam cerca de 
12 exigências de segurança de dados de alto 
nível e seis tópicos específicos, cada um dos 
quais inclui várias regras de processos e técnicas 
que se aplicam a qualquer componente, servidor 
ou aplicativo de rede incluído no ou conectado 
ao ambiente de dados do titular do cartão. 

Com a ajuda do Locum 360, podemos atender 
a uma série desses requisitos técnicos, incluindo:

• Restringir o acesso aos dados do titular do cartão 
com base em privilégios comerciais específicos 

• Remover e/ou desativar contas de usuário 
inativas por 90 dias

• Gerenciar o uso dos IDs de usuários para 
acessar, oferecer suporte ou manter 
componentes do sistema

• Limitar tentativas repetidas de acesso e definir 
durações mínimas de bloqueios

• Examinar e verificar a identidade dos usuários 
antes que eles possam executar ações críticas

• Associar o gerenciamento de autenticação de 
usuário com IDs específicas

• Acompanhar e monitorar o acesso a recursos 
de rede e dados do titular do cartão

• Detectar alterações não autorizadas para 
arquivos críticos do sistema  >>

Nosso mundo é definido por uma necessidade cada vez maior de softwares. 
Desde o ato de nos contar a localização de nossa próxima reunião, até nos ajudar 
a localizar os melhores petiscos, ou quando nossos carros precisam de manutenção, 
os softwares coordenam, gerenciam e regem todos os aspectos das nossas vidas. 

Locum 360: um conjunto de 
ferramentas completo de PCI DSS 
para sistemas ClearPath MCP

MCP
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https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/documents.php
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O Locum 360 torna isso possível ao oferecer 
quatro módulos exclusivos, cada um dos quais 
foi projetado para dar ênfase a um aspecto 
específico de segurança:

• Locum RealTime Monitor: Se for usado como 
um painel ou um serviço Windows, o Locum 
RealTime Monitor oferece alertas imediatos 
sobre eventos relacionados à segurança 
e permite que seus administradores coletem 
e encaminhem dados de vários sistemas 
MCP para uma ou mais estações de trabalho 
de segurança, bem como estações SIEMs 
(N.T.: “Security information and Event 
Management”) especificadas.

• Locum SafeSurvey: O Locum SafeSurvey 
permite avaliar a segurança de seu 
ambiente MCP e comparar a conformidade  
e o desempenho ao longo do tempo usando 
uma série de relatórios detalhados que 
destacam as áreas de risco em potencial.

• Locum SecureAudit: Os relatórios 
retrospectivos detalhados no Locum 
SecureAudit ajudam seus administradores 
de segurança, funcionários encarregados 
dos padrões de conformidade e auditores 
a identificar quaisquer atividades ou condições 
que possam impor uma ameaça de segurança.

• Locum Safe & Secure: Com o Locum Safe & 
Secure, é possível centralizar e simplificar a 
administração da segurança de uma ampla 
variedade de ferramentas por meio de 
recursos abrangentes de consulta e pesquisa 
e sincronizar as mudanças pelos diversos 
sistemas MCP.

Combinados, os quatro módulos que abrangem 
o Locum 360 podem ajudá-lo a fazer grandes 
avanços rumo a um ambiente operacional MCP 
mais seguro. Por exemplo, você pode coordenar 
a segurança em diversos sistemas MCP a partir 
de um único ponto de controle, tornando mais 
fácil para você: 

• Gerenciar privilégios 
• Acessar e correlacionar informações de 

segurança
• Intensificar a autenticação 
• Autorizar e delegar comandos do sistema
• Identificar tentativas de violação de segurança

Antes de começar... 
Para tirar total proveito do Locum 360, é essencial 
que você carregue todos os componentes do 
software em todas as instâncias do MCP, em todos 
os sistemas e em todas as partições “software 
series”, incluindo implementações de continuidade 
dos negócios/recuperação de desastres.

Note que todos os quatro módulos do Locum 
360 podem ser licenciados juntos e ativados 
com uma única chave de licença de software. 
Opcionalmente, se você já tiver um ou mais 
módulos ativados, poderá licenciar e ativar cada 
módulo separadamente usando a chave exclusiva 
daquele módulo.

Visite nosso site para aprender mais sobre 
o Locum 360. E para uma imersão mais profunda 
no mundo da conformidade com PCI, leia nosso 
informe recém-atualizado. 
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http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-mcp-software/locum-360/locum-realtime-monitor
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http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-mcp-software/locum-360/locum-safe-and-secure
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-mcp-software/locum-360/
http://public.support.unisys.com/aseries/docs/clearpath-mcp-17.0/pdf/38507315-006.pdf
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Embora as alterações específicas nos ciclos 
OS 2200 e MCP estejam detalhadas abaixo, 
a decisão por trás dessas atualizações é conduzida 
por comentários recorrentes dos clientes. 
Independentemente do ambiente operacional, 
os clientes nos disseram que a abordagem 
seguida por vários anos, na qual nós fazíamos 
um lançamento principal do OS 2200 ou MCP 
anualmente – requer uma renovação. 

Enquanto nossos clientes apreciam a capacidade de 
tirar proveito dos novos recursos e das correções de 
software anualmente, o tempo entre os lançamentos 
é muito curto. Muitos tiveram dificuldade de 
absorver e adaptar as mudanças dos produtos e os 
aprimoramentos de forma tão frequente. Da mesma 
forma, vocês nos informaram que o ciclo de vida 
atual do suporte criou a necessidade de atualizar e 
gerenciar as migrações com mais frequência.

Nós entendemos essas preocupações 
e reconhecemos que existem várias questões 
comerciais que geralmente regem as prioridades 
de TI. Portanto, para ajudá-lo a atender essas 
metas de forma bem-sucedida – sem forçá-lo a ficar 
sobrecarregado com uma complexidade adicional 
nem gerenciar tempo de inatividade maior – 
implementamos as seguintes mudanças no ciclo de 
suporte e lançamento.

Alterações no sucesso e no lançamento 
de versões do OS 2200 
Começando pelo OS 2200 versão 17.0 
e culminando com a versão 19.0, estamos 
gradualmente ampliando o tempo entre as versões 
do OS 2200 de 12 para 24 meses. Da mesma 
forma, aumentamos a duração do suporte fase 1 
para o OS 2200 versão 16.0 de 42 para 48 meses. 
Começando com o OS 2200 17.0, que é planejado 

para o terceiro trimestre de 2016, o suporte 
para a fase 1 aumentará para 60 meses. 

Além disso, os produtos como Enterprise Output 
Manager e Operations Sentinel continuarão 
sendo entregues e suportados em conjunto 
com cada nova versão do software OS 2200. 
As regras de migração, incluindo a capacidade 
de ignorar versões, não serão afetadas por essas 
mudanças. Mais detalhes estarão disponíveis 
nas versões revisadas da Visão geral de migração 
e planejamento do software ClearPath OS 2200 
para versão 16.0 e Anúncio do lançamento do 
Software ClearPath OS 2200 para versão 16.0.

Para obter mais detalhes, consulte o boletim 
publicado no site de suporte da Unisys.

Alterações no suporte e no lançamento 
de versões do MCP 
Nós ampliamos o tempo de vida das versões do 
MCP a partir do MCP 17.0, lançado em Abril de 2015 
de 12 para 24 meses e estendemos o suporte da 
fase 1 do software MCP de 42 para 60 meses.

Muitas regras de migração existentes, como 
a capacidade de ignorar versões e o período de 
validade de arquivo de código, não serão afetadas 
por essas mudanças. Os detalhes estarão disponíveis 
nas próximas revisões da Visão geral da política de 
lançamento de versões e suporte do MCP 17.0, Guia 
de migração e Anúncio do lançamento do software.

As alterações em outros produtos, incluindo o Agile 
Business Suite (AB Suite™), Enterprise Output 
Manager e o Operations Sentinel, foram ou serão 
anunciadas separadamente.

Para obter informações adicionais sobre essas 
e outras alterações, consulte o boletim publicado 
no site de suporte da Unisys.

Implementamos recentemente algumas mudanças importantes no lançamento do software 
e nos ciclos de suporte para os ambientes operacionais ClearPath OS 2200 e MCP. 

Mudanças importantes nos ciclos 
de suporte e liberação do software 
ClearPath OS 2200 e MCP
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https://public.support.unisys.com/2200/docs/cp16.0/pdf/78310349-046.pdf
https://public.support.unisys.com/2200/docs/cp16.0/pdf/78310349-046.pdf
https://public.support.unisys.com/2200/docs/cp16.0/pdf/78310349-046.pdf
https://public.support.unisys.com/2200/docs/cp16.0/pdf/78484565-032.pdf
https://public.support.unisys.com/2200/docs/cp16.0/pdf/78484565-032.pdf
https://www.support.unisys.com/common/showwebpage.aspx?pla=ps&nav=ps&id=7505
https://public.support.unisys.com/aseries/docs/clearpath-mcp-17.0/pdf/86002169-118.pdf
https://public.support.unisys.com/aseries/docs/clearpath-mcp-17.0/pdf/86002169-118.pdf
https://public.support.unisys.com/aseries/docs/clearpath-mcp-17.0/pdf/86002169-118.pdf
https://public.support.unisys.com/aseries/docs/clearpath-mcp-17.0/pdf/86002169-118.pdf
https://public.support.unisys.com/aseries/docs/clearpath-mcp-17.0/pdf/86002169-118.pdf
https://public.support.unisys.com/aseries/docs/clearpath-mcp-17.0/pdf/86002169-118.pdf
https://www.support.unisys.com/common/ShowWebPage.aspx?id=7502&pla=MCP&nav=MCP
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Segurança consciente?  
Nossos blogs que você acompanha

Se você não parou por um instante, nós o incentivamos a reservar um tempo e verificar todo 
o excelente conteúdo adicionado ao blog nos últimos meses.

Em particular, leia os posts intitulados “Thinking Security” (Pensando em segurança).

Uma série contínua escrita por Mike Kain, engenheiro consultor e arquiteto de segurança do 
ambiente ClearPath MCP que ocupou vários cargos de liderança técnica em seus 30 anos de 
experiência na Unisys, “Thinking Security” analisa o conceito a partir de várias perspectivas. Ao 
mesclar discussões práticas e reais com tópicos específicos de TI, esses blogs tornam a segurança 
– um tópico que é certamente completo e geralmente fascinante – algo compreensível, descritível e, 
finalmente, mais simples.

Além da série “Thinking Security”, o blog ClearPath Forward & Innovation também apresenta vários 
comentários do Dr. Glen E. Newton, um colaborador essencial, e exercendo uma força por detrás 
dos bastidores, muitas inovações de segurança e do ClearPath.

Mas, no blog há mais do que apenas excelentes histórias contadas por Mike Kain e Dr. Newton. 
Confira hoje mesmo e constate você mesmo – certamente você encontrará algo interessante, 
revelador, instigante e até mesmo divertido.
 

Você deu uma olhada recentemente no blog ClearPath Forward & Innovation? 
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http://blogs.unisys.com/tag/thinking-security/
http://blogs.unisys.com/author/glennewton/
http://blogs.unisys.com/clearpath
http://blogs.unisys.com/clearpath
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Quando combinado com o software Unisys OS 2200 
Extended Transaction Capacity (XTC), a solução 
fornece um ambiente de agrupamento de vários 
hosts que oferece suporte ao amplo crescimento 
horizontal, bem como ao processamento 
ininterrupto para aplicativos do OS 2200.

O complexo servidor XPC-L4 está no centro do 
cluster do OS 2200, fornecendo uma capacidade de 
expansão excepcionalmente alta que permite que 
até seis hosts Dorado acessem um banco de dados 
compartilhado. Enquanto isso, mecanismos XPC-L4 
totalmente redundantes fornecem a capacidade que 
esses sistemas precisam para continuar operando 
em caso de falha de um servidor XPC-L4.

Quando se trata de ativar a continuidade nos 
negócios, a tecnologia XTC oferece operações 
ininterruptas para recursos com a mesma 
localização, permitido que os outros sistemas hosts 
Dorado no cluster continuem operando caso um 
deles tenha uma falha de hardware ou software. 

Além disso, vários sistemas ClearPath Forward 
Dorado podem operar em um banco de dados 
compartilhado e até mesmo acessar o mesmo 
registro. Cada host também pode operar utilizando 
um banco de dados próprio. Essa configuração 
ajuda a melhorar a capacidade, o crescimento 
e a escalabilidade horizontal enquanto também 
protege a integridade dos dados que estão sendo 
atualizados em um ambiente com vários hosts.

As interfaces de fibras de alto desempenho da 
solução fornecem conexões de baixa latência 
entre os hosts Dorado e o servidor XPC-L4, 
melhorando significativamente os tempos de 
bloqueio. Além da capacidade maior, qualquer 
atualização de software exigida pode ser instalada 
em cada mecanismo de bloqueio redundante do 
XPC-L4 de forma independente, sem interromper 
suas operações.

O XPC-L4 está disponível para os seguintes 
sistemas ClearPath Dorado:

• Sistemas ClearPath Forward Dorado 8380 
e Dorado 8390

• Sistemas ClearPath Forward Dorado 6380 
e Dorado 6390

• Sistemas ClearPath Forward Dorado 4380 
e Dorado 4390

• Sistemas ClearPath Dorado 860, Dorado 870, 
Dorado 880 e Dorado 890

• Sistemas ClearPath Dorado 4280 e Dorado 4290

Para obter mais informações sobre o XPC-L4, entre 
em contato com representante local da Unisys.

Em março de 2016, a Unisys forneceu a última versão do servidor ClearPath OS 2200 
XPC-L, chamada XPC-L4. O XPC-L4 é um mecanismo de bloqueio externo que fornece 
sincronização de acesso de dados essenciais dos quais os diversos sistemas ClearPath 
Forward Dorado precisam para compartilhar um banco de dados OS 2200 comum. 

Novo XPC significa clusters 
maiores do OS 2200

OS
2200

ClearPath Forward Connection
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eBook atualizado destaca o poder crescente 
da infraestrutura do ClearPath Forward

Então pare de procurar e consulte nosso eBook, “The Power of Innovation: ClearPath Forward Systems 
in Action” (O poder da inovação: sistemas ClearPath Forward em ação).

Uma ampla amostragem dos casos de uso do ClearPath Forward – que abrangem tudo desde o SOA e 
desenvolvimento de aplicativos até a integração de aplicativos e gerenciamento de sistemas – o eBook 
ajuda você a ver em termos práticos o mundo de possibilidades que a infraestrutura cria.

E, o melhor de tudo, essas possibilidades continuam crescendo. Atualizamos recentemente o eBook 
com vários novos casos de uso para que você agora possa ver como o ambiente do ClearPath Forward 
pode ser usado para oferecer suporte a tais esforços, como gerenciar transações globais distribuídas, 
facilitar a entrega de resultados, implantar vários ambientes de desenvolvimento exclusivos, simplificar 
a administração de segurança e muito mais.

Se você estiver interessado em saber mais sobre esses e outros exemplos, leia o eBook hoje mesmo!

Pensando em quanto você pode fazer com a infraestrutura do ClearPath Forward? 
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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/the-power-of-innovation-fabric-based-clearPath-systems-in-action-id-2318
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O TSConnect cuida disso para você fornecendo um 
caminho de comunicação entre os aplicativos do 
servidor de transações MCP (COMS) e um cliente 
Windows. Ele usa a infraestrutura de Serviços 
de conectividade (“Connectivity Services”) da 
Unisys para fornecer mensagens, autenticação 
e estabelecer tanto as conexões seguras quanto 
as não seguras usando duas DLLs: 

• TSConnect é uma DLL COM para escrever 
aplicativos C++ do cliente Windows 

• TSConnectivity é uma DLL .NET para escrever 
aplicativos C# do cliente Windows

Em um sistema MCP, o Connectivity Service 
Protocol Converter Module (CS PCM) do Custom 
Connect Facility (CCF) gerencia as solicitações do 
cliente. O CS PCM usa as chamadas de função de 
soquete para a biblioteca de Soquetes MCP para 
receber e enviar os dados solicitados.

As DLLs destacam as propriedades a serem 
definidas antes de uma conexão ser estabelecida 
com o servidor. Essas propriedades incluem:

• Código de usuário e senha: autentica 
a conexão.

• WindowName: descreve o nome da janela 
conforme configurado no Servidor de 
transações.

• SecurityType: indica o tipo de segurança 
usada para a conexão.

As funções do membro incluem:

• Conectar: estabelece a conexão com um 
aplicativo do Servidor de transações.

• Desconectar: encerra a conexão com um 
aplicativo do Servidor de transações.

• Enviar e Receber: envia e recebe dados 
em bytes.

• SendW e ReceiveW: envia e recebe dados em 
strings ou caracteres e converte os caracteres 
somente do Windows usando o valor HOSTCCS 
do sistema MCP a partir da resposta de 
conexão.

Quer saber mais? Visite nosso site para obter 
detalhes adicionais sobre o ClearPath AIS ou 
entre em contato com o representante de 
vendas da Unisys.

Estamos felizes em anunciar a disponibilidade da Integração de transações para 
aplicativos Windows e MCP (TSConnect). Adicionado ao ClearPath Application Integration 
Services (AIS) versão 3.1, o TSConnect torna mais fácil para os aplicativos .NET 
chamarem transações COMS, eliminando a exigência de criação da mensagem – 
cabeçalho e dados – no aplicativo antes de enviar para o COMS. 

Disponível: integração de transações 
para aplicativos Windows e MCP

Aplicativo de transações

Servidor de transações (COMS)

CUCI PCM

Serviços de conectividade
Msg  |  Aut  |  Seg

CS PCM

Serviços de conectividade
Msg  |  Aut  |  Seg

TSConnect

Aplicativo do usuário Windows

ClearPath MCP Windows

InfiniBand/Rede Ethernet

Componentes existentes dos 
Serviços de conectividade

Novos componentes Componentes externos 
MCP COMS/CCF

MCP
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http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/clearpath-application-integration-services
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Dec_15/clearpathapplication_dec2015.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Dec_15/clearpathapplication_dec2015.html
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Informes atualizados destacam as 
tecnologias e tendências em transformação

Está preparado para ver tudo o que conseguimos? 
Leia os seguintes boletins recém-atualizados:

• Agile Development com Agile Business 
Suite: descreve como usar o Agile Business 
Suite para oferecer suporte ao software de 
desenvolvimento do Agile.

• AB Suite no ciclo de vida do aplicativo: 
mostra como você pode usar o AB Suite 
para tirar proveito das ferramentas, dos 
processos e das metodologias que a Microsoft 
desenvolveu para permitir o Gerenciamento de 
ciclo de vida do aplicativo.

• ClearPath MCP: segurança inigualável: analisa 
como o ambiente MCP foi projetado para estar 
protegido desde o início e revê as formas como 
ele ajuda a proteger dados comerciais críticos 
do cliente.

• ClearPath OS 2200: segurança inigualável: 
explica como os sistemas Dorado protegem 
contra ataques externos e violações internas, 
fornecendo confidencialidade e a integridade 
dos dados avançadas, disponibilidade de dados 
e sistema e uma arquitetura altamente segura.

• Failover de cluster do Business Information 
Server para a plataforma Microsoft Windows: 
ilustra várias maneiras de poder usar o 
software Windows Server Failover Cluster para 
criar um ambiente em tempo de execução BIS 
altamente disponível.

• Segurança do ClearPath Dorado oferece 
suporte ao Padrão Payment Card Industry Data 
Security Standard (PCI DSS): analisa os recursos 
de segurança e a flexibilidade disponíveis no 
ambiente Dorado que ajudam você a atender – 
e exceder – as exigências de PCI DSS.

• Migração de segurança do ClearPath OS 
2200 do nível fundamental para o nível de 
segurança 1: destaca e explora as etapas 
necessárias para migrar seu sistema Dorado 
para o nível de segurança 1, que dá a você 
controle de acesso aprimorado, alocação de 
privilégios mais refinada e outros recursos de 
segurança avançados. 

• Benefícios da segurança do ClearPath OS 2200 
do nível de segurança 1: mostra os recursos 
adicionais que vêm com a mudança da segurança 
fundamental para o nível de segurança 1.

• Uso da API do Cipher do ClearPath OS 2200 
para criptografar dados RDMS: fornece uma 
visão geral da API do Cipher e seus recursos, 
destaques e compara as duas maneiras 
de usar a API do Cipher no RDMS, além de 
oferecer algumas recomendações.

Leia-os hoje mesmo!

Temos trabalhado muito para atualizar vários de nossos textos de liderança de pensamento 
para que elas reflitam novas exigências do setor, tendências de tecnologias emergentes  
e o trabalho contínuo que fazemos para aprimorar o ambiente do ClearPath Forward. 
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http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/agile-business-suite/whitepaper/agile-development-with-agile-business-suite-id-2575
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/agile-business-suite/whitepaper/agile-development-with-agile-business-suite-id-2575
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/cross-platform-software/agile-business-suite/whitepaper/ab-suite-in-the-application-lifecycle-id-2605
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-mcp-software/Whitepaper/ClearPath-MCP-Unsurpassed-Security-id-552
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-os-2200-software/Whitepaper/ClearPath-OS-2200-Unsurpassed-Security-id-553
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/Whitepaper/business-information-server-cluster-failover-for-microsoft-windows-id-2547
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/Whitepaper/business-information-server-cluster-failover-for-microsoft-windows-id-2547
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-dorado-systems/Whitepaper/ClearPath-Dorado-Security-Supports-the-Payment-Card-Industry-id-527
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-dorado-systems/Whitepaper/ClearPath-Dorado-Security-Supports-the-Payment-Card-Industry-id-527
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-dorado-systems/Whitepaper/ClearPath-Dorado-Security-Supports-the-Payment-Card-Industry-id-527
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-os-2200-software/Whitepaper/ClearPath-OS-2200-Security-Migrating-from-Fundamental-Security-id-543
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-os-2200-software/Whitepaper/ClearPath-OS-2200-Security-Migrating-from-Fundamental-Security-id-543
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-os-2200-software/Whitepaper/ClearPath-OS-2200-Security-Migrating-from-Fundamental-Security-id-543
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-os-2200-software/Whitepaper/ClearPath-OS-2200-Security-Benefits-of-Security-Level-1-id-545
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-os-2200-software/Whitepaper/ClearPath-OS-2200-Security-Benefits-of-Security-Level-1-id-545
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-os-2200-software/Whitepaper/ClearPath-OS-2200-Using-Cipher-API-to-Encrypt-RDMS-Data-id-1752
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-os-2200-software/Whitepaper/ClearPath-OS-2200-Using-Cipher-API-to-Encrypt-RDMS-Data-id-1752
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Recursos 

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

As datas das futuras versões são estimativas. 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. Quaisquer outros produtos e marcas mencionados neste documento são reconhecidos como marcas comerciais ou marcas 
comerciais registradas de seus respectivos titulares.

• Página inicial do ClearPath Forward

• Página inicial do Agile Business Suite

• Página inicial do Business Information Server (BIS)

• Blog ClearPath Forward & Innovation

• Vídeos de instruções do ClearPath Forward no 
YouTube

• Webinars do ClearPath Libra/MCP

• Webinars do ClearPath Dorado/OS 2200

• eBook: Criado para hoje, pronto para amanhã: 
Unisys ClearPath Systems 

• eBook: Understanding the Economics of 
ClearPath Systems 

• eBook: How to Shift Your IT Focus from 
Administration to Innovation 

• eBook: The Power of Innovation: ClearPath Forward 
Systems in Action (O poder da inovação: sistemas 
ClearPath Forward em ação) (Atualizado)

• Lista de vídeos: ClearPath OS 2200 Release 
16.0 Technical Update (24 vídeos)

• Vídeo: quando cada transação é importante

• Página inicial do ClearPath Customer Education

• Guia: Catálogo de cursos ClearPath OS 2200

• Guia: Catálogo de cursos do ClearPath MCP

• Guia: Catálogo de cursos sobre partições 
especializadas do ClearPath OS 2200 e do MCP

• Guia: Catálogo de cursos do 
Agile Business Suite

• Boletim: Developing Agility dezembro de 2015

• Boletim: ClearPath Forward Connection – 
dezembro de 2015

• Artigo: ClearPath Middleware Strategy and 
Products for OS 2200 Systems

• Artigo: ClearPath Middleware Strategy and 
Products for MCP Systems

• Artigo: Avaliação de segurança do Unisys 
ClearPath MCP Independent 
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http://www.unisys.com/offerings/High-End-Servers/ClearPath-Systems
http://www.unisys.com/offerings/High-End-Servers/ClearPath-Systems/clearpath-mcp-software/agile-business-suite
http://www.unisys.com/offerings/High-End-Servers/ClearPath-Systems/ClearPath-OS-2200-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-systems/clearpath-libra-systems/Webinars/clearPath-libra-mcp-webinars-id-1852
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-dorado-systems/Webinars/clearpath-dorado-os-2200-webinars-id-1854
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/Built-for-Today-Ready-for-Tomorrow-Unisys-ClearPath-Systems-id-1042
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/Built-for-Today-Ready-for-Tomorrow-Unisys-ClearPath-Systems-id-1042
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/Understanding-the-Economics-of-ClearPath-Systems-id-1050
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/Understanding-the-Economics-of-ClearPath-Systems-id-1050
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/How-to-Shift-Your-IT-Focus-from-Administration-to-Innovation-id-1043
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/How-to-Shift-Your-IT-Focus-from-Administration-to-Innovation-id-1043
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/the-power-of-innovation-fabric-based-clearPath-systems-in-action-id-2318
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/the-power-of-innovation-fabric-based-clearPath-systems-in-action-id-2318
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G9_Xoce_kKx0pcJ_4ymZ28X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G9_Xoce_kKx0pcJ_4ymZ28X
https://www.youtube.com/watch?v=rFpLINjWO1Y&index=1&list=PL0A3D279A86842928
http://www.unisys.com/ms/clearpath-customer-education
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/DA_Dec_15/devagilitylandingpage_Dec2015.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/DA_Dec_15/devagilitylandingpage_Dec2015.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Dec_15/clearpathlandingpage_dec2015.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Dec_15/clearpathlandingpage_dec2015.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
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/Whitepaper/unisys-clearpath-mcp-independent-security-assessment-id-2630
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/Whitepaper/unisys-clearpath-mcp-independent-security-assessment-id-2630

