
Colocando o ClearPath Forward fora “da caixa”
A última fase do programa ClearPath Forward 
ajuda os clientes a se beneficiarem de uma 
abordagem centrada em aplicativos para  
TI – abordagem esta que enfatiza o valor 
comercial que esses ativos proporcionam 
acima de tudo.

Apresentando o ClearPath  
MCP Bronze e o ClearPath MCP Silver 
O ClearPath MCP Bronze e Silver permite que 
você implemente uma instância completa 
e pronta para produção do ClearPath MCP 
em um pacote somente com software.

O que há de novo no ClearPath Forward 
ePortal 7.0?
Atualizamos o ClearPath Forward ePortal com 
novos recursos e aprimoramentos projetados 
para fornecer níveis mais altos de resiliência 
e um ambiente de desenvolvimento com 
mais recursos.

Teste e automação: os principais  
aspectos de uma recuperação  
bem-sucedida 
Há várias maneiras de testar suas medidas em 
caso de recuperação de desastres – e todas 
elas podem se tornar mais fortes e abrangentes 
com a ajuda da automação.

Facilitando o ePortal
Com o Serviço de Consultoria do ClearPath 
Forward ePortal, você poderá criar uma prova 
de conceito rápida para seus projetos do 
ePortal.

A engenheira de software Brittney Burchett 
foi nomeada “Tech Disruptor” 
Brittney Burchett, engenheira de software da 
Unisys, foi recentemente reconhecida pelo 
impacto positivo que ela causou em seu 
breve período de quatro anos na Unisys.

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

Colocando o ClearPath Forward 
fora “da caixa”
Por Brian Herkalo, diretor de Forward Product Management do Global 
ClearPath da Unisys

Contar a história do programa ClearPath 
Forward™ significa contar uma história sobre 
mudanças.

É uma história que vê mudanças drásticas, 
rápidas e sem precedentes acontecendo 

no mundo dos negócios e da Tecnologia da Informação. 
É uma história sobre como nós prevemos, respondemos 
e adotamos essas mudanças, fazendo nossas próprias 
mudanças – reinventando, atualizando, aprimorando 
e recriando as características que definem os sistemas 
ClearPath Forward a fim de mantê-las alinhadas com as 
tendências tecnológicas e com as demandas de negócios 
que causam impacto na nossa base de clientes.

Além disso, como veremos, é uma história que ainda não 
acabou.

Tornando “tudo centralizado”
Sob muitos aspectos, a história dessa mudança começa de 
verdade com uma estratégia que lançamos em 2006 para 
padronizar os futuros sistemas do ClearPath Forward em 
chipsets totalmente da Intel®. 

Essa transição focada em hardware transferiu nossos 
sistemas de suas arquiteturas existentes e proprietárias para 
uma base padrão do mercado, proporcionando aos clientes 
um conjunto de sistemas que forneceu níveis mais altos de 
desempenho, junto com as características que eles esperam 
do ambiente ClearPath Forward.

Reafirmamos essa promessa ao longo de vários anos, 
finalmente lançando os sistemas ClearPath Forward Libra 
e Dorado mais poderosos já criados.  >>
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Mais de 180 vídeos online!
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Além de lançar as bases que culminariam nesses 
lançamentos marcantes, essa estratégia nos 
permitiu ficar menos atrelados ao hardware do 
que estávamos nas décadas passadas. Os limites 
se tornaram indefinidos, proporcionando-nos 
a liberdade de moldar nossos sistemas de uma 
forma que permitisse que eles funcionassem como 
ambientes de computação definidos por software 
e autônomos – e se tornassem muito mais bem 
equipados para desempenhar as funções centrais 
em um datacenter moderno e totalmente integrado.

Fazer a transição de uma mentalidade centrada 
em hardware para uma mentalidade centrada em 
software representou uma profunda mudança 
na direção e definição do programa ClearPath 
Forward. É uma mudança que nós incorporamos 
ao ClearPath® Software Series. 

A Software Series é uma abordagem decididamente 
centrada em software para TI. Ela desloca nossos 
principais ambientes operacionais – bem como os 
recursos que os sustentam – acima do hardware 
ao qual eles estavam vinculados, possibilitando que 
os clientes implementem o software ClearPath MCP 
e OS 2200 de mais maneiras e em mais lugares do 
que nunca antes. 

Ao fazer isso, eles têm mais tempo, energia 
e recursos para concentrar-se no que mais importa: 
os aplicativos que definem o valor que suas 
empresas agregam ao mercado.

E, ao apoiar essa nova mudança centrada em 
aplicativos, estamos dando ênfase ao programa 
ClearPath Forward ao impulsionar seu valor 
comercial. 

Foco no valor comercial
O aplicativo – e, mais especificamente, a camada 
de aplicativos – é o novo diferencial. As empresas 
reconhecem o imenso valor desses ativos e estão 
criando infraestruturas com o objetivo manifesto de 
garantir que seus aplicativos comerciais essenciais 
continuem atualizados, disponíveis e otimizados 
para uso em diversos canais e dispositivos.

Priorizar os aplicativos desta maneira significa que, 
em breve, o datacenter não será nada parecido 
com o que era antes. Em vez de uma instalação 
simples e monolítica, o “datacenter” agora é um 

conjunto de sistemas tradicionais locais e de 
infraestruturas em nuvem pública e privada, tudo 
isso usado em qualquer combinação e local que 
atenda melhor as exigências exclusivas da camada 
de aplicativos. 

Isso também ilustra outra realidade importante: 
as empresas simplesmente não estão focadas no 
datacenter como antes. Elas preferem focar na 
área de atuação de suas empresas, garantindo 
que seus aplicativos atuem como as melhores 
representações possíveis das identidades de sua 
marca. E elas querem fazer isso explorando as 
características e as novas opções de propriedade 
flexíveis dos novos datacenters híbridos do futuro.

A nova onda de mudança
Nosso lançamento recente é uma evidência de 
como respondemos a este foco intenso no valor 
comercial e o incorporamos.

Para isso, ele marca o início da transição da 
tecnologia do ClearPath Forward das ofertas 
centradas em hardware para as soluções somente 
de software implementáveis em uma ampla gama 
de plataformas.

Começando com as ofertas do ClearPath 
MCP Bronze e Silver básicas, os clientes têm 
a liberdade de implantar um ambiente operacional 
inteiro e integrado no hardware de sua escolha. 
O ambiente MCP pode residir em uma plataforma 
x86 que se adapte às diretrizes específicas da 
arquitetura de referência. Ele pode até mesmo 
ser implantado em um hypervisor VMware® ESXi™ 
ou Microsoft® Hyper-V®. 

Criar o software MCP livre para funcionar em 
um hardware diferente em vários ambientes 
ilustra a nova direção centrada em aplicativos 
do programa ClearPath Forward. 

É uma extensão lógica de mais de uma década 
de trabalho. Isso mostra que as estratégias que 
colocamos em vigor nesse período permitiram 
que nos beneficiássemos do patamar em que 
as coisas estão hoje. E, o mais importante, isso 
prova que, quando algo é bem planejado desde 
o início, ele se adapta e continua adaptado.

É uma história que tem continuidade.

http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_15/softwareisthefuture_Sept2015.html
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Apresentando o ClearPath MCP Bronze  
e o ClearPath MCP Silver 

Mudar nosso foco em relação a um conjunto de 
entregáveis somente de software redefine os 
aplicativos corporativos de um sistema ClearPath 
Forward. Ao separar o software e o hardware, 
estamos fazendo o possível para que você 
alavanque os principais atributos do ClearPath 
com maior facilidade – enquanto os torna bem 
posicionados para servir como componentes 
integrais dos datacenters definidos por software 
do futuro.

E agora, temos o prazer de anunciar as mais 
recentes inclusões à família Software Series: 
ClearPath MCP Bronze e Silver. 

Fora “da caixa” 
Assim como todos os produtos ClearPath Forward, 
o ClearPath MCP Bronze e Silver fornecem ambientes 
operacionais seguros, robustos e de nível empresarial 
necessários para oferecer suporte para a maioria dos 
aplicativos e transações essenciais para a empresa.

No entanto, ao contrário dos produtos ClearPath 
Forward tradicionais, eles são ofertas básicas 
e somente de software, projetados para serem 
executados em qualquer sistema x86 padrão do 
mercado que atenda a orientações específicas 
de arquitetura de referência. Além disso, você 
tem até a opção de implantar o MCP Bronze 
e Silver nas principais tecnologias de virtualização, 
como VMware ESXi e Microsoft Hyper-V. 

Basicamente, estamos fornecendo uma imagem 
de software ClearPath MCP premium sem 
o componente de hardware. Assim, você pode 
implantar uma instância pronta para produção 
da pilha integrada completa do ClearPath  
MCP – sistema operacional, gerenciador de 
transações, banco de dados, utilitários do sistema 
e firmware – licenciando somente o software.  >>

Nossa apresentação do ClearPath Software Series estabeleceu uma nova e empolgante 
direção para o programa ClearPath Forward. 

MCP

http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_15/softwareisthefuture_Sept2015.html
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E, independentemente de implantar o MCP Bronze 
ou Silver em um servidor físico ou em um servidor 
virtual gerenciado por um hypervisor, essas opções 
lhe dão a liberdade de usar o equipamento que você 
já tem disponível, evitando investimentos adicionais 
e eliminando potencialmente a necessidade de 
manter um sistema separado dedicado unicamente 
para seus aplicativos MCP.

A escolha é sua 
ClearPath MCP Bronze e Silver foram criados 
para acomodar e permitir uma ampla gama de 
necessidades organizacionais e de tipos de 
carga de trabalho.

O ClearPath MCP Bronze oferece licenciamento 
baseado no numero de usuários simultâneos e pode 
hospedar uma carga de trabalho para propósitos 
gerais que oferece suporte às atividades de teste, 
desenvolvimento de aplicativos e produção.

O ClearPath MCP Silver usa o modelo de 
licenciamento baseado em capacidade, determinado 
pelo número máximo de Módulos de Processamento 
Central (CPMs) MCP disponíveis para ativação. 

Ele tem as opções de licenciamento para cargas 
de trabalho do aplicativo Agile Business Suite 
(AB Suite™) e para propósitos gerais. Além 
disso, oferece três opções de recuperação de  
desastres/continuidade dos negócios dedicados: 

• Recuperação de desastres para outra instância 
do MCP Silver 

• Recuperação de desastres para um sistema 
ClearPath Forward Libra

• Carga de trabalho de continuidade dos 
negócios “quente” para Unisys Business 
Continuity Accelerator 

Para saber mais sobre o ClearPath MCP Bronze 
e Silver e sobre as outras ofertas referentes 
ao ClearPath Software Series, visite nosso site 
e leia nosso recente comunicado à imprensa. 
Para orientações de configuração e requisitos 
de hardware e software, baixe o Guia de 
Compatibilidade do ClearPath MCP Software Series. 

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-mcp-software/clearpath-mcp-bronze-and-silver
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-mcp-software/news%20release/unisys-takes-flagship-clearpath-mcp-software-virtual
http://public.support.unisys.com/mds/docs/Release1.0/82050717-002/82050717-002.pdf
http://public.support.unisys.com/mds/docs/Release1.0/82050717-002/82050717-002.pdf
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E agora, melhoramos ainda mais esses recursos no 
ClearPath Forward ePortal 7.0, uma nova versão que 
traz níveis mais altos de resiliência e suporte para 
as ferramentas de desenvolvimento mais recentes 
para os ambientes ClearPath MCP e OS 2200.

Veja aqui as novidades e os destaques do 
ePortal 7.0:

• Resiliência aprimorada do ePortal Manager: 
o ePortal 7.0 possibilita que os sistemas 
Enterprise Generation 4 mantenham uma segunda 
partição do Gerenciador que pode assumir 
automaticamente se houver uma falha na partição 
primária. Além disso, agora é oferecido suporte 
para caminhos de rede totalmente redundantes 
para partições do Gerenciador. Juntos, esses 
recursos aprimoram o valor que o ePortal agrega 
aos ambientes essenciais para a empresa, 
eliminando pontos únicos de falha para todas as 
operações de gerenciamento. 

• Operations Sentinel Monitoring: o Operations 
Sentinel agora pode monitorar a integridade 
total do ePortal Manager e até mesmo indicar 
quando pode ser necessário fazer um failover 
em uma partição réplica do Manager. 

• ePortal Orchestration Enhancements: os 
novos recursos do Orchestration no ePortal 
oferecem aos designers outras opções para 
um desenvolvimento aprimorado de aplicativos, 
integração e suporte. Esses recursos permitem 
que o Orchestration reutilize processos 
personalizados, permitem que mensagens de 
rastreamento (“trace log”) sejam gravadas no 
Orchestration, fornecem uma nova atividade 
de troca que elimina a necessidade de 
instruções “if-then-else” aninhadas e permitem 
que os desenvolvedores criem processos 
personalizados e resgatáveis escritos em  
C# de dentro do Orchestration.

• Unisys Multi-Device Mobile Apps: com a ajuda 
do desenvolvimento do Unisys Multi-Device 
Mobile App, que agora oferece suporte às mais 
recentes estruturas de desenvolvimento móvel 
da Apple®, Android™ e Microsoft, você pode 
facilmente criar aplicativos móveis híbridos 
que usam abordagens de desenvolvimento da 
Web familiares e incluem tecnologias móveis 
contemporâneas.

• Windows 10 Universal App Support: com esse 
recurso, os desenvolvedores de aplicativos 
para diversos dispositivos da Unisys podem 
usar novos modelos de projetos de aplicativos 
universais do Microsoft Windows® 10 Universal 
para criar aplicativos que usam uma única base 
de código, oferecendo aos desenvolvedores 
do ePortal a mais recente tecnologia para 
uma gama completa de desktops, tablets 
e smartphones do Windows 10. 

• Suporte para Visual Studio 2015: o ePortal 
7.0 agora está integrado ao Microsoft Visual 
Studio® 2015, bem como às mais recentes 
estruturas .NET da Microsoft.

• Suporte aprimorado para SOA – Serviços 
Web: a implantação mais fácil dos serviços 
de Roteamento de WCF permite que os 
desenvolvedores ofereçam suporte mais efetivo 
a cenários complexos de roteamento, como 
roteamento com base em conteúdo, agregação 
de serviços, versão de serviços, roteamento de 
prioridades, conexão de protocolos, pontos de 
extremidade de backups e muito mais.

Visite nosso site para saber mais sobre esses 
e outros novos recursos incluídos no ClearPath 
Forward ePortal 7.0, bem como o imenso valor 
que o ePortal pode trazer para os ambientes  
OS 2200 e MCP. 

Com o ClearPath Forward ePortal, você obtém um a ferramenta capaz de habilitar 
uma de Arquitetura Orientada ao Serviço (SOA) gráfica que estende rapidamente seus 
aplicativos ClearPath Forward a novos parceiros, canais e mercados por meio da Web 
ou de tecnologias móveis e serviços Web. 

O que há de novo no ClearPath 
Forward ePortal 7.0?

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-dorado-systems/clearpath-eportal-for-os-2200
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-libra-systems/clearpath-eportal-for-mcp
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Não apenas a automação pode tornar as 
recuperações mais rápidas como também ajuda 
a reduzir o potencial de erros manuais, além de 
minimizar o risco caso sua equipe de recuperação 
não esteja disponível em uma situação de 
emergência. Portanto, é fundamental testar 
periodicamente qualquer cenário de recuperação 
de desastres para confirmar que o processo 
funciona conforme o esperado, bem como para 
ver se ele está acompanhando as alterações 
introduzidas no seu ambiente de produção.

Quatro maneiras de testar seu processo 
de recuperação de desastres 
É essencial testar qualquer cenário de recuperação 
de desastres, especialmente quando há muitos 
componentes em seu datacenter, incluindo seu 
sistema ClearPath MCP. Além de ter certeza de 
que o processo de recuperação de desastres 
pode recuperar seu ambiente MCP com êxito, você 
também precisará confirmar que todas as cargas 
de trabalho de produção funcionam como antes. 

Você pode empregar algumas estratégias para que 
essa meta funcione, cada uma delas com suas 
vantagens e desvantagens. 

Vamos analisá-las com mais detalhes.

A primeira é o teste de “pico”. Você começará 
paralisando a replicação de armazenamento, 
movendo uma cópia pontual dos dados 
de produção para um sistema em espera 
e executando uma carga de trabalho de teste 
em relação a esses dados. Se isso der certo, 
você poderá reativar a replicação. Embora esse 
processo não interrompa suas cargas de trabalho 
de produção, essa não é a estratégia mais 
minuciosa. Você só está testando uma parte 
do processo de recuperação de desastres – os 
dados – e não aspectos como a disponibilidade de 

rede nem se a carga de trabalho de produção será 
ou não cumprida corretamente. Outro ponto que 
merece atenção é que você talvez não possa fazer 
failover automaticamente enquanto o teste estiver 
em andamento.

A segunda é uma variação do teste de pico. Nessa 
versão, você criará uma cópia pontual de seus 
dados de produção e paralisará/carregará o sistema 
secundário como uma variação do sistema principal. 
Feito isso, você poderá executar uma carga de 
trabalho de teste. Embora esse método seja mais 
abrangente, você ainda não conseguirá fazer failover 
automaticamente até ele ser concluído.

A terceira estratégia é paralisar a produção em 
um final de semana, executar o plano de failover, 
fazer alguns testes e retornar a produção para 
a configuração principal. Embora você tenha 
a vantagem de testar o complemento total de 
seus processos de failover, fazer isso pode causar 
um impacto no seu ambiente de produção. Muitas 
vezes, o sistema secundário pode ser um modelo 
mais antigo ou pode ter menos capacidade 
que o sistema de produção. Essas diferenças 
potenciais criam um incentivo para minimizar 
qualquer impacto nos sistemas de produção, mas 
fazer isso significa que os testes que você executa 
talvez não sejam os mais abrangentes possíveis. 

A última estratégia é eliminar a ideia de sites 
primários e secundários. Em vez disso, você moverá 
periodicamente a produção para algum outro lugar 
igualmente configurado e capaz de executar uma 
carga de trabalho de produção. Isso não é tanto 
um teste de failover como seria uma mudança no 
local de uma carga de trabalho. Embora haja uma 
paralisação (mínima) na produção, ter certeza que 
as cargas de trabalho podem ser executadas sem 
problemas em outro local justifica a ação.  >> 

A automação é o segredo de qualquer estratégia de recuperação de desastres. 

Teste e automação: os principais 
aspectos de uma recuperação 
bem-sucedida

MCP
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Independentemente de qualquer coisa, 
automatize 
Independentemente da opção de teste escolhida 
e de quando você decide executá-la, a automação 
é essencial. Cada um desses testes pode 
ser conduzido por um agendador, como SMA 
OpCon/XPS, ou por softwares especializados 
em recuperação de desastres, como o Unisys 
Business Continuity Accelerator. 

Imagine um teste de recuperação de desastres 
diário ou semanal que usa as duas estratégias 
de “pico” descritas anteriormente. Com a ajuda 
dessas ferramentas, você pode executar um 
script de automação que envia cópias pontuais 
para o host de recuperação de desastres, reinicia 
o host, executa algumas cargas de trabalho de 
teste, reorganiza tudo e notifica automaticamente 
quando o teste for concluído com êxito.
 

Essa execução automática periódica também 
pode ser comparada a um teste de failover 
mais rigoroso, como as duas estratégias finais 
discutidas acima. Independentemente da 
estratégia escolhida, é sempre uma boa ideia 
testar seu processo e automatizá-lo o máximo 
possível – e certificar-se de usar o conhecimento 
e a experiência da Unisys para confirmar que você 
abrangeu todas as suas variáveis.

Visite nosso site para obter mais informações sobre 
os recursos e os benefícios que o Unisys Business 
Continuity Accelerator tem para oferecer. Para 
ver como a solução ajudou um cliente da Unisys 
a fortalecer suas medidas de continuidade dos 
negócios, leia o estudo de caso da Pershing Limited.

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/Video/How-To-Videos-Business-Continuity-Accelerator-for-ClearPath-MCP-id-1256
http://www.unisys.com.mx/offerings/high-end-servers/storage-products/Case%20Study/Pershing-Limited-Strengthens-Its-Business-Continuity-Stance-id-1108
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Automatizando cada etapa no processo de 
modernização de aplicativos – do desenvolvimento 
à implantação e tudo que há entre esses 
processos – o ClearPath Forward ePortal reduz 
drasticamente o tempo e o esforço necessário 
para criar recursos avançados e implementá-los 
em novos parceiros, canais e mercados.

Agora, com a ajuda do ClearPath Forward ePortal 
Consultancy Service, estamos tornando esse 
processo mais fácil do que nunca.

Os centros de serviço ajudam você a estender um 
aplicativo ClearPath selecionado para um ambiente 
móvel, da Web ou SOA, criando uma prova de 
conceito que implementa o ePortal em telas 
específicas ou transações de usuários.

Além de criar um projeto de prova de conceito, 
o serviço pode incluir as seguintes atividades: 

• Importar um número mutuamente definido de 
telas/transações existentes

• Fornecer UMA das seguintes interfaces para 
o número definido de telas existentes:

• Uma interface padrão de navegador da Web

• Uma interface de smartphone

• Uma interface de tablet 

• Gerar componentes de Serviços Web

• Consolidar transações de host existentes usando 
o recurso ePortal Orchestration, se aplicável

• Testar as telas modernizadas pelo ePortal e as 
interfaces geradas

• Demonstrar as novas interfaces para úsuários 
e executivos da empresa 

• Discutir opções para serviços de 
acompanhamento 

Quando você trabalha com a Unisys para aumentar 
a familiaridade da equipe com o ePortal, você pode:

• Criar uma prova de conceito rápida para seus 
projetos do ePortal

• Agregar mais valor comercial a seus aplicativos 
existentes 

• Produzir aplicativos de Serviços Web de nível 
corporativo usando recursos mínimos da equipe 
de desenvolvimento

• Empregar um único ponto de implantação 
de apontar e clicar para todos os aplicativos 
aprimorados

• Permitir que os desenvolvedores do Visual 
Studio modernizem os aplicativos existentes 
sem exigir que eles tenham conhecimento 
detalhado do ambiente de desenvolvimento 
do ClearPath 

• Permitir que seus aplicativos existentes 
e modernizados coexistam livremente, 
fornecendo-lhe uma estratégia de “retorno” 
imediata durante a implantação inicial 

Note que o trabalho executado pela Unisys 
durante um projeto de ClearPath Forward ePortal 
Consultancy Service será acordado entre as partes 
e “cronometrado” como três semanas da equipe. 
O trabalho pode ser executado no local ou fora dele. 

Para obter mais detalhes sobre esse serviço, 
entre em contato com o representante de 
vendas da Unisys. 

O ClearPath Forward ePortal traz facilidade e simplicidade. 

Facilitando o ePortal
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A engenheira de software Brittney 
Burchett foi nomeada “Tech Disruptor”

O prêmio, que reconhece profissionais de tecnologia que trabalham criando e entregando projetos 
com impacto duradouro na comunidade de negócios da Filadélfia, foi concedido à Brittney pelo 
impacto positivo que ela exerceu na organização de engenharia de software, bem como no programa 
ClearPath Forward, em seus quatro anos trabalhando na Unisys. 

Nessa época, ela introduziu diversas maneiras novas e beneficamente revolucionárias de trabalhar 
e formou várias equipes que ajudaram a promover e orientar novos produtos ao longo do processo 
de inovação. Isso incluiu uma iniciativa de cinco meses para desenvolver uma experiência de usuário 
e interface de usuário amigável para a solução Unisys Stealth™.

“Brittney merece muito este prêmio”, disse o engenheiro-chefe da Unisys Jim Thompson, também 
premiado no passado pelo Philadelphia Business Journal. “A visão, energia e criatividade de Brittney 
são ativos fundamentais, uma vez que aperfeiçoamos o modo como planejamos os produtos de 
software para atender às exigências em constante transformação dos nossos clientes. Ela está 
liderando a criação de uma cultura de engenharia inovadora que aprimora nossa organização no 
mundo inteiro e que rende benefícios tangíveis para os clientes que atendemos.”

Excelente trabalho, Brittney!

Junte-se a nós para parabenizar Brittney Burchett, engenheira de software no Centro 
de Tecnologia em Malvern, Pensilvânia, por ser nomeada “2016 Tech Disruptor” 
pelo Philadelphia Business Journal. 

http://www.bizjournals.com/philadelphia/news/2016/03/23/2016-tech-disruptors-awards-phila-roar-for-good.html?ana=e_du_pub&s=article_du&ed=2016-03-23&u=iR2D5pDXGYyB/d9w7w35FdA/U8M&t=1458760553&j=71682322
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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 (BIS)

• 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

• eBook: The Power of Innovation: ClearPath 
Forward Systems in Action (Atualizado)

• eBook: Built for Today, Ready for Tomorrow: 
Unisys ClearPath Systems 

• eBook: Understanding the Economics of 
ClearPath Systems

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

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

• Página inicial do ClearPath Forward Client 
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 Março de 2016

• Boletim: ClearPath Forward Connection  
Abril de 2016

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

• Artigo: ClearPath Middleware Strategy 
and Products for MCP Systems

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/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
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/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
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G9_Xoce_kKx0pcJ_4ymZ28X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G9_Xoce_kKx0pcJ_4ymZ28X
http://www.unisys.com/ms/clearpath-customer-education
http://www.unisys.com/ms/clearpath-customer-education
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/DA_Marh_2016/devagilitylandingpage_March2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_April_2016/clearpathlandingpage_april2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_April_2016/clearpathlandingpage_april2016.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

