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Impulsionando o desenvolvimento do
ClearPath para ajudar você a aumentar
os benefícios comerciais
Por Ann Thureen, Vice-Presidente do ClearPath e de Desenvolvimento
de Infraestrutura em Tempo Real da Unidade de Sistemas e
Tecnologia da Unisys
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Com o lançamento dos novos servidores ClearPath e de uma ampla
variedade de soluções de software de suporte, o primeiro semestre
de 2009 tem sido muito produtivo para o desenvolvimento do Unisys
ClearPath. Nossas equipes trabalharam por muitas horas para
possibilitar essas inovações e estamos orgulhosos das conquistas
que esses lançamentos representam. No total, lançamos cinco novos servidores e centenas de recursos
de software.

Além disso, todos esses servidores e soluções de software são baseados em nosso compromisso contínuo
de oferecer total confiabilidade, disponibilidade e segurança na infraestrutura do ClearPath. Os engenheiros
da Unisys sabem o que é necessário para oferecer suporte a cargas de trabalho de mainframe de missão
crítica e isso pode ser comprovado pelo fato de termos obtido o mais alto MTBF (Período médio entre falhas)
de todos os lançamentos com a versão 12.0 do sistema operacional OS 2200.

É claro que em um cenário econômico difícil é preciso fazer de tudo para que os investimentos gerem o
máximo de valor comercial. Entendemos que o seu ambiente ClearPath representa um investimento
significativo e, portanto, temos o compromisso de ajudá-lo a aumentar o seu valor com muitos recursos
econômicos.

E qual é a melhor maneira de fazer isso? Acredito que seja aproveitando os recursos que você já possui
para atender a novos desafios e obter um diferencial competitivo em relação à concorrência. É por isso que
estamos investindo em know-how de engenharia para fornecer um conjunto de recursos que possa ser
expandido e permita a utilização de sistemas ClearPath de novas maneiras.

Melhores apostas

Alguns de nossos clientes já estão expandindo o alcance dos aplicativos ClearPath com o uso de novos
recursos e produtos de software do OS 2200 e do ambiente operacional MCP. E outros já estão começando.
Veja a seguir uma lista das minhas “melhores apostas” de maneiras de a sua organização aproveitar melhor
o ambiente ClearPath.

Oferecer mais acesso às informações
Disponibilizar informações importantes para os negócios para as pessoas certas e na hora certa é
fundamental para reduzir custos. Com a flexibilidade do ClearPath, fica fácil atingir essa meta. Que tal lançar
uma iniciativa de habilitação pela Web que permita que seus clientes acessem aplicativos ClearPath remota-
mente ou permita que sua equipe de vendas tenha acesso imediato a dados em dispositivos móveis, como
iPhones. Expandimos nossas ofertas e facilitamos esse processo com novos produtos, como o ClearPath
ePortal e aprimoramentos no Business Information Server (BIS)/Internet Commerce Enabler (ICE) e no
Enterprise Application Environment (EAE)/Agile Business Suite. >>

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=72298&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=ABSuite-20
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Enterprise Application Environment
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=68508
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=68101&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=72298&uconf=No
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Adaptar-se rapidamente às mudanças nas demandas comerciais
Independentemente do cenário econômico, sua organização precisa responder às mudanças nas
necessidades comerciais. As organizações também sofrem pressões para reduzir custos simplificando
processos comerciais. Uma forma de fazer isso é integrar os aplicativos que você já possui. Por exemplo,
você pode combinar aplicativos diferentes em uma única exibição para os seus usuários, expondo
transações que ocorrem dentro de suítes de aplicativos do MCP ou do OS 2200 como serviços a serem
utilizados ou combinados com os serviços executados em qualquer ambiente do seu data center. Para fazer
isso, você pode usar nossas ofertas de conexão de transação, como o OpenTI/DTI, o COMTI e o ODBC para
BIS. Você também pode acessar dados de missão crítica hospedados em plataformas ClearPath a partir de
programas gravados em .NET e Java ou a partir de aplicativos executados em outros sistemas operacionais
que utilizam conectores de dados padrão da indústria, como JDBC, ODBC, BIS ou XML.

Nós aumentamos o acesso a esses recursos de integração com nossos processadores dedicados ClearPath
OS 2200 JProcessor, MCP JProcessor e OS 2200 QProcessor sem comprometer a segurança, a
confiabilidade ou o desempenho.

Esses produtos — assim como outros que eu não mencionei — permitem que o ambiente ClearPath tenha
uma participação ativa em uma estrutura de arquitetura orientada a serviços (SOA). A transição para a SOA
gera benefícios a longo prazo para fazer futuros aprimoramentos e muitos clientes têm optado por fazer essa
transição em etapas. Caso você decida embarcar em um projeto de modernização de SOA, nós contamos
com serviços específicos do ClearPath para fornecer resultados mensuráveis em cada etapa.

Aumentar a produtividade do desenvolvedor
Ao aproveitar os aprimoramentos nos ambientes de desenvolvimento do ClearPath, você pode aumentar a
eficiência de seus programadores “especializados em ClearPath” e treinar programadores que nunca
trabalharam com o ClearPath. Usando o IDE Eclipse™ para ClearPath OS 2200 ou MCP, os desenvolvedores
podem executar processo de codificação e depuração em linguagens como C e Java e em linguagens mais
maduras, como COBOL, Fortran e ALGOL. Além disso, nossos novos assistentes de geração de códigos do
Eclipse automatizam a codificação para os programadores que não conhecem as convenções do mainframe
e os conjuntos de ferramentas de desenvolvimento. Além disso, os recursos de SQL padrão aprimorados
facilitam as atividades de programação de bancos de dados.

Além disso, continuamos aprimorando nossas conhecidas ferramentas de desenvolvimento: BIS e ICE, EAE e
Agile Business Suite. Esses produtos oferecem recursos excelentes que ajudam a encurtar os ciclos de
desenvolvimento e disponibilizar novos serviços de TI mais rapidamente.

Gerenciando os custos da infraestrutura
Nossos produtos possuem vários recursos que ajudam a utilizar a infraestrutura de forma mais eficiente.
Esses recursos incluem o gerenciamento do seu MIPS com recursos de tecnologia de medição, capacidade
sob demanda e distribuição de desempenho. Você também pode reduzir custos adotando nossas novas
ofertas de sistemas de “baixo consumo de energia” ou reduzindo o uso de papel ou mídia física usando o
Enterprise Output Manager para distribuir relatórios em formato eletrônico ou nossas soluções de fita virtual
para reduzir a necessidade de utilizar fitas. >>

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71332&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?docID=73282&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?docID=73280&uconf=No
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Ofertas de serviço aumentam a redução de custos

Com nosso portfólio de ofertas de serviço em constante expansão e aprimoramento, você pode aproveitar as
oportunidades de redução de custos da forma mais rápida e eficiente possível. Nossas equipes de serviços
aproveitam as arquiteturas de referência da Unisys, que oferecem práticas recomendadas comprovadas para
a utilização de vários recursos dos sistemas ClearPath.

Contamos com excelentes equipes de especialistas técnicos em nossas filiais que poderão ajudá-lo a
começar a usar nossos serviços. Esses técnicos trabalham em parceria com a equipe de engenharia para
permitir que você tenha acesso a novos recursos e oferecer ideias de aprimoramentos. Converse com um
de nossos especialistas — seus comentários podem se tornar a próxima inovação de desenvolvimento
do ClearPath.

Procurando saber mais sobre as ferramentas de desenvolvimento da Unisys? Assine o

Developing Agility, um boletim informativo trimestral dedicado a ajudar as organizações

a aproveitarem ao máximo o Agile Business Suite (AB Suite) e o Enterprise Application

Environment (EAE).

Da equipe de engenharia da Unisys até os executivos corporativos, todos

os nossos funcionários têm o compromisso de ajudá-lo a obter o máximo

de retorno do seu investimento no ClearPath. Com um foco tão sólido e

abrangente no desenvolvimento contínuo do ClearPath, este é o melhor

momento para a sua equipe de desenvolvimento e para os seus sistemas

ClearPath começarem a gerar frutos para a sua organização.

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/newsletter_subscribe.aspx?newsletterID=3
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À medida que os departamentos de TI sofrem mais pressão para
gerar diferenciais competitivos, o desenvolvimento de novos
aplicativos e a atualização de aplicativos existentes passou a ser
mais importante do que nunca. No entanto, o prazo para o
lançamento de novos recursos e os orçamentos disponíveis
continuam sendo reduzidos. Considerando esses desafios, como a
sua empresa pode responder a novos desafios com eficiência,
agilidade e flexibilidade sem aumentar os custos?

Para responder a esse desafio, muitas empresas têm adotado uma abordagem que combina aplicativos e
bancos de dados existentes com novos componentes para fornecer serviços de TI inovadores. Um framework
de ampla aceitação para usar serviços dessa forma, a arquitetura orientada a serviços (SOA) permite que
aplicativos e bancos de dados existentes sejam reutilizados de acordo com diversos requisitos dos usuários.

Como parte central de vários aplicativos e dados comerciais importantes, os sistemas ClearPath são aposta
certa para um framework de SOA. A utilização desses sistemas permite obter o máximo de retorno do
investimento e ainda evitar os gastos e riscos geralmente associados à implementação de novos sistemas.
O melhor de tudo é que os sistemas ClearPath contêm a tecnologia padrão da indústria que é exigida para
a participação em uma SOA.

Fazer a transição para a SOA e aproveitar os recursos do aplicativo e do banco de dados ClearPath acabou
de ficar mais fácil com os Serviços Profissionais de SOA do Unisys ClearPath. Nossa meta é simplificar
a transição para a SOA por meio de uma abordagem evolutiva que ajuda a estabelecer uma visão clara,
entender quais são as melhores opções de tecnologia para as áreas comercial e técnica e projetar, validar e
implementar o novo ambiente de SOA. Mesmo que você já tenha passado pelas etapas de implementação
da SOA, esses serviços ajudarão a orientar o processo de transformação da SOA.

Pense grande, comece pequeno, obtenha resultados mensuráveis

Os Serviços Profissionais de SOA do Unisys ClearPath seguem uma abordagem que pode ser melhor
resumida pela seguinte visão: pense grande, comece pequeno, obtenha resultados mensuráveis. A
transformação da SOA é uma jornada que engloba todo o escopo dos processos comerciais e de TI por meio
de um conjunto de etapas que possuem um ponto inicial bem definido, marcos concretos e uma meta
atingível.

Definimos uma abordagem de serviços que ajudará seus aplicativos e bancos de dados ClearPath a
participarem de uma SOA de alcance abrangente. O seu ponto inicial e os serviços que você utiliza são
totalmente baseados nas necessidades de SOA da sua organização. Esses serviços incluem:

1. Identificação da oportunidade:
• Discutir o caso empresarial para a transformação da SOA
• Definir os principais benefícios comerciais e técnicos
• Analisar as habilidades técnicas e operacionais disponíveis

2. Avaliação de preparação:
• Obter um entendimento comum da terminologia, da tecnologia e dos padrões da SOA
• Determinar as possíveis arquiteturas e o impacto na infraestrutura de TI
• Identificar possíveis obstáculos
• Desenvolver uma abordagem baseada em táticas para as próximas fases >>
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3. Workshop de definição de escopo:
• Planejar a topologia da arquitetura
• Desenvolver especificações funcionais,

interfaces, padrões de conectividade e
formatos de informações para
implementações piloto

• Definir estratégias para serviços comuns,
como gerenciamento, monitoramento e
auditoria de erros

• Discutir processos operacionais e de ajustes
• Definir a estratégia de segurança

4. Projeto piloto:
• Definir o conteúdo dos protótipos
• Definir critérios de avaliação de protótipos
• Determinar a medição de governança inicial

5. Execução e avaliação piloto:
• Executar o projeto piloto
• Avaliar os resultados
• Refinar o projeto piloto
• Examinar características funcionais e não funcionais

6. Implantação:
• Fornecimento de ambientes de montagem e produção

Passo-a-passo para a SOA

Os Serviços de SOA do Unisys ClearPath seguem uma abordagem incremental e baseado em fases que
oferece resultados mensuráveis em etapas curtas, bem definidas e úteis. Você pode iniciar a implantação
da SOA de várias formas, por exemplo, disponibilizando uma única transação do ClearPath como um serviço.
Entre em contato com o representante de vendas da Unisys para saber como nossos profissionais de
consultoria podem oferecer suporte aos seus projetos de SOA.

Identificação da
oportunidade

Avaliação de
preparação

Workshop
de definição
de escopo

Projeto
piloto

Execução
piloto

Implementação

SOA e ClearPath — Aumentando os benefícios
para aumentar a agilidade comercial

Leia os informes técnicos listados abaixo para
obter informações básicas sobre SOA, aprender a
aproveitar essa tecnologia no ambiente ClearPath
e saber como você pode aumentar os benefícios
da SOA.
• Arquitetura orientada a serviços: oferecendo

suporte aos negócios
• Arquitetura orientada a serviços: Sistemas

ClearPath na SOA
• Estratégia e produtos de middleware para

o ClearPath OS 2200 e para os Sistemas
ClearPath MCP

• A linha de serviços do ClearPath: possibilitando
a empresa em tempo real

Conjunto de serviços de SOA do Unisys ClearPath

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71732&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71593&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71725&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71732&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=73353&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71593&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71620&uconf=No
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Com os processadores dedicados Unisys ClearPath OS 2200
JProcessor e MCP JProcessor, nunca foi tão fácil aproveitar
ferramentas padrão da indústria para criar aplicativos Java
inovadores que sejam executados nos ambientes operacionais
OS 2200 e MCP. Esses processadores dedicados são
totalmente integrados ao sistema ClearPath, oferecendo um
ambiente de tempo de execução seguro, robusto e de alto
desempenho para aplicativos Java e Java EE.

Para ajudá-lo a obter os benefícios mais econômicos do seu
investimento em um processador dedicado OS 2200
JProcessor ou MCP JProcessor e facilitar ao máximo a
instalação e a administração temos a satisfação de comunicar
o lançamento dos Serviços de Implementação do ClearPath OS 2200 e do MCP JProcessor.

Esses serviços cobrem mais do que a instalação, pois ajudam a garantir que os processadores dedicados
estejam alinhados corretamente com todos os aspectos das operações do seu data center, da
administração de rotina até o backup e a recuperação. O objetivo é estabelecer um ambiente “pronto para
ser usado” que ofereça suporte ao desenvolvimento e esteja bem integrado a processos de gerenciamento
de sistema.

Durante o serviço de implementação dos processadores dedicados ClearPath OS 2200 JProcessor ou
MCP JProcessor, os consultores técnicos da Unisys trabalham em parceria com a sua equipe para:
• Conduzir uma reunião de planejamento da implementação
• Analisar os pré-requisitos do JBoss Application Server™
• Validar os requisitos de hardware, software e adaptador de recursos
• Configurar os processadores dedicados OS 2200 JProcessor ou MCP JProcessor de acordo com os seus
requisitos de Java

Para obter mais informações sobre o Serviço de Implementação do ClearPath OS 2200 JProcessor ou do
MCP JProcessor, entre em contato com o representante de vendas da Unisys.

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?docID=73280&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71332&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?docID=73280&uconf=No
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Com todas as atenções voltadas para a produção, os
gerentes de data centers estão em alerta pesquisando
novas maneiras de executar operações de forma mais
eficiente, com custos mais baixos e sem riscos imprevistos.

Portanto, esta é uma jóia oculta que pode oferecer um
retorno econômico sólido para organizações que executam
sistemas ClearPath MCP: o Gerenciamento de Carga de Trabalho do ClearPath MCP.

O que é o Gerenciamento de Carga de Trabalho do ClearPath MCP?

Lançado em 2005, o Gerenciamento de Carga de Trabalho do ClearPath MCP é uma tecnologia comprovada que
amplia o conjunto de ferramentas utilizado para gerenciar as constantes mudanças do seu conjunto de
ferramentas para atender às demandas comerciais. Essa tecnologia vai muito além dos ajustes prioritários
manuais, fornecendo recursos sofisticados para definir Grupos de Carga de Trabalho e metas de desempenho e
permitir que recursos do sistema sejam automaticamente alinhados a prioridades comerciais em tempo real.

Com o Gerenciamento de Carga de Trabalho do ClearPath MCP, os recursos do sistema são alocados com base
em Grupos de carga de Trabalho especificados pelo usuário e metas de desempenho orientadas pela empresa.
Os Grupos de Carga de Trabalho são uma coleção de processos que compartilham um objetivo comum. Embora
esses grupos sejam frequentemente mapeados para um aplicativo, esse procedimento não ocorre sempre.
Por exemplo, um único aplicativo pode ter componentes de transação online e relatório de lotes que não
necessariamente possuem os mesmos objetivos de desempenho. Nesse caso, é possível definir dois Grupos
de Carga de Trabalho, cada um com um objetivo adequado. Para obter mais detalhes sobre a definição de
Grupos de Carga de Trabalho, consulte a apresentação Gerenciamento de Carga de Trabalho, slides 10 a 17,
na eCommunity.

Outro conceito importante são as políticas de Carga de Trabalho, que permitem que você altere os objetivos de
desempenho automaticamente com base na hora, no mês e no ano. Além disso, a solução inclui o Centro de
Carga de Trabalho, uma interface de usuário gráfica (GUI) baseada no Microsoft® Windows®, que permite que
você configure e controle Gerenciadores de Carga de Trabalho e oferece monitoramento de desempenho em
tempo real. Usando medições e gráficos simples, o Centro de Carga de Trabalho exibe a utilização de recursos
do sistema e informa se as metas foram alcançadas. O Centro de Carga de Trabalho também inclui relatórios
que oferecem um histórico da metas alcançadas e da utilização de recursos.

Mantenha a simplicidade e obtenha resultados imediatos

Embora o Centro de Carga de Trabalho ofereça um conjunto abrangente de recursos, a maioria das organizações
“começam pequenas” usando um ou dois dos recursos principais. Considere os benefícios do seguinte exemplo:

Monitoramento/prevenção de programas fora de controle: Especialmente útil para organizações que executam
servidores ClearPath com um modelo de negócios Pay-for-Use, o Centro de Carga de Trabalho oferecem limites
que podem ser selecionados pelo usuário em processos individuais. Esses limites incluem as máximas da taxa
de consumo e da utilização da CPU, da E/S e do Database Server (DMSII). Se um processo exceder um limite,
os membros da equipe serão notificados e o processo defeituoso poderá ser suspenso ou encerrado. Vários
clientes obtiveram grandes benefícios com a utilização de apenas este aspecto do Gerenciador de Carga de
Trabalho em seus ambientes de medição. >>

MCP

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71933
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Conclusão da produção noturna: Quando houver
execuções de lote noturnas que precisem ser concluídas
antes de uma determinada hora, o Gerenciador de Carga
de Trabalho pode ajudar a assegurar a conclusão das
execuções. A meta de desempenho de Tempo Decorrido
permite que um site especifique uma hora de conclusão
para todas as tarefas em um Grupo de Carga de Trabalho
— iniciando na hora de início da primeira tarefa e
terminando na hora em que a última tarefa for concluída.
A meta usa valores de “estatísticas de base” para indicar
o tempo total da CPU, operações de E/S e operações de
banco de dados que devem ser usadas e/ou executadas por todas as tarefas no grupo (ou trabalho). Essa
meta acaba com as surpresas desagradáveis no início do expediente.

Equilíbrio de recursos online/de lote: Para operações com uma combinação dinâmica de processamento de
transações online com relatórios e outros trabalhos em lote, pode ser um desafio evitar que trabalhos em
segundo plano utilizem muitos recursos do sistema. O uso de metas de desempenho de Transação de Banco
de Dados e tempo de Resposta é uma boa maneira de garantir que as transações em tempo real obtenham os
recursos que precisam para atender aos objetivos do serviço — e manter os usuários satisfeitos e reduzir o
número de ligações para a equipe de operações! >>

Benefícios do Gerenciamento de Carga
de Trabalho

• Mais capacidade de alinhar recursos
de TI a metas comerciais

• Novos recursos para se adaptar e
responder a ambientes dinâmicos

• Custos reduzidos de gerenciamento
de operações

Exibição de amostra do Gerenciador de Carga de Trabalho
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Monitore e controle

Uma maneira simples de começar a usar o Gerenciamento de Carga de Trabalho do ClearPath MCP é usar o
modo de gerenciamento Somente Monitorar. Com essa abordagem, você atribui metas de desempenho
adicionais a grupos, como uma cota, reservas, tempo de resposta médio e objetivos de tempo decorrido de
lotes, e monitora como o grupo executa essas metas. O Gerenciamento de Carga de Trabalho coleta dados
sobre a utilização de recursos de vários Grupos de Carga de Trabalho, mas não exerce qualquer controle sobre
os processos desses grupos. Essa informação ajuda a avaliar e ajustar as configurações antes de fazer a
transição para uma solução que equilibre ativamente o sistema.

E você nunca fica preso — mesmo quando o Gerenciamento de Carga de Trabalho do ClearPath MCP estiver
controlando as cargas de trabalho e recursos do sistema. Se você não estiver satisfeito com a supervisão do
Gerenciamento de Carga de Trabalho, poderá desativar imediatamente o modo de equilíbrio e reinstalar
automaticamente o controle do sistema.

Você tem tudo o que precisa. Por que não utilizar?

O Gerenciamento da Carga de Trabalho do ClearPath MCP faz parte do pacote do sistema operacional e está
disponível para todos os servidores ClearPath compatíveis com a versão 12.0 ou posterior do MCP.

Além disso, oferecemos vários recursos para ajudá-lo a começar a usar esse serviço, incluindo:
• Apresentação: Uma excelente introdução ao funcionamento do Gerenciador de Carga de Trabalho (do slide

10 ao 27) e aos benefícios comerciais Atendendo aos requisitos de nível de serviço com o Gerenciador de
Carga de Trabalho

• Dicas práticas: Dicas de treinamento que você pode baixar e visualizar no seu computador. Os tópicos
incluem:
– Layout e navegação do Centro de Carga de Trabalho: uma visão geral simples das principais telas do

Centro de Carga de Trabalho
– Adicionando um host ao Centro de Carga de Trabalho: uma explicação de como conectar o Centro de

Carga de Trabalho a um host do ClearPath MCP
– Descrição dos ícones de status do host: uma breve explicação dos diferentes status e ícones de estado

usados pelo Centro de Carga de Trabalho
– Definição e uso de políticas: uma descrição dos diferentes tipos de políticas e seus atributos
– Regras de participação: uma descrição das regras de participação que segmentam a carga de trabalho de

um sistema em Grupos de Carga de Trabalho
– Detecção do programa fora de controle: uma descrição da instalação e da exibição dos limites e opções

do programa fora de controle
– Demonstração de balanceamento: uma demonstração de controle e balanceamento do desempenho do

Grupo de Carga de Trabalho
• Informe técnico: uma boa introdução às várias configurações de gerenciamento de carga de trabalho,

Gerenciamento de Carga de Trabalho do ClearPath MCP

Visite a seção de Gerenciamento de Carga de Trabalho do ClearPath MCP da eCommunity para localizar esses e
outros recursos. Quando estiver pronto para começar, fale com os representante de vendas sobre os serviços
que podem ajudá-lo a aproveitar melhor esta solução.

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?docID=71933&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=72388
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?docID=71933&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=Workload Management
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=71955&uconf=No
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Com requisitos de processamento extremamente altos,
o setor de linhas aéreas precisa gerenciar de forma
contínua e confiável grandes volumes de transações
por segundo para garantir a satisfação dos clientes. Os
servidores ClearPath Dorado da Unisys desempenham
um papel fundamental nesse ambiente. Executados pela
organização Unisys Hosting and Integration Services,
dois sistemas Dorado oferecem suporte ao USAS — um

serviço de terceirização de gerenciamento de passageiros e cargas da Unisys — para diversas grandes
companhias aéreas em todo o mundo.

Hospedados no Unisys Eagan data center, cada sistema Dorado oferece suporte a uma região geográfica
específica — um para as Américas e um para o resto do mundo (ROW). Recentemente, o servidor ROW
atingiu um grande marco: Foi executado por mil dias por quase três anos sem exigir uma única
reinicialização! Durante esse tempo, o sistema processou cerca de 2,4 bilhões de transações.

Esse marco ilustra como o ambiente ClearPath pode oferecer vantagens significativas em ambientes com
sistemas abertos nos quais o Microsoft Windows precisa ser atualizado trimestralmente e o Linux,
anualmente. Sempre que ocorrer uma atualização será necessário reiniciar o sistema. “Como não exigem
reinicialização durante o processo de atualização, os sistemas ClearPath oferecem níveis de disponibilidade e
confiabilidade muito superiores aos dos sistemas abertos”, explica Michael Cort Loran, Especialista Técnico
da Unisys.

Loran aponta ainda outros benefícios do sistema ClearPath Dorado no que se refere ao suporte a esse
ambiente terceirizado: “Ao aproveitar o software Open/OLTP da Unisys, oferecemos aos nossos clientes de
companhias aéreas acesso fácil e baseado em navegador a aplicativos de missão crítica.”

Por meio dessa moderna abordagem de arquitetura orientada a serviços (SOA), a Unisys tem oferecido
serviços de mensagens instantâneas mais rápidos e seguros para companhias aéreas — garantindo a
capacidade de resposta que elas precisam para processar de forma rápida e eficiente grandes volumes
de transações e atender às demandas dos clientes.
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“Ao aproveitar o software Open/OLTP da Unisys, oferecemos aos nossos

clientes de companhias aéreas acesso fácil e baseado em navegador a

aplicativos de missão crítica.”
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TravelSky, EMC Insurance e
Copercana adotam Servidores
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TravelSky Technology Limited aproveita segurança de
aplicativos de missão crítica e suporte aprimorado
para operações ininterruptas

A TravelSky, uma das maiores provedoras de soluções de TI
para os setores de viagens aéreas e turismo da China,
precisava aumentar a capacidade e a segurança dos seus
principais mainframes ClearPath Dorado antes da expansão do
setor devido aos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

A TravelSky trabalhou com a Unisys para implementar dois servidores ClearPath Dorado 380 — um para o
ambiente de produção e outro para o ambiente de backup. A atualização incluiu o Unisys Extended
Transaction Capacity (XTC), uma tecnologia de clustering para sistemas OS 2200 que permitiu que a
TravelSky emparelhasse os novos sistemas Dorado com os servidores Dorado 280 para atingir níveis mais
altos de disponibilidade, gerenciabilidade e capacidade de resposta.

Graças ao aumento da confiabilidade e do desempenho da ambiente ClearPath, a TravelSky acomodou com
facilidade um aumento de 20% nos requisitos de processamento de pico, permitindo o fornecimento de
dados em tempo real e operações comerciais contínuas e seguras.

Visite a eCommunity para ler o estudo de caso da TravelSky.

EMC Insurance Companies vê um futuro seguro na Web

Ao perceber que a expansão de seu portfólio de serviços baseados na Internet significaria um aumento da
capacidade de processamento e mais recursos de continuidade comercial, a EMC Insurance Companies
recorreu à Unisys, parceira de longa data, para obter um servidor robusto e pronto para a Web e uma
plataforma de desenvolvimento.

A EMC escolheu um servidor ClearPath Dorado 790 com o modelo de negócios Pay-for-Use e tecnologia de
medição, além das inovadoras ferramentas de desenvolvimento Unisys Business Information Server (BIS) e
Internet Commerce Enabler (ICE), para oferecer suporte à expansão da presença da empresa na Web. Essa
solução ajuda a EMC a responder rapidamente a tendências de mercado, colocando a capacidade de
processamento onde ela precisa estar de forma instantânea.

Além disso, com data centers de produção dupla oferecendo suporte ao crescente volume de transações na
Web e opções de recuperação de desastres (DR), a EMC pôde evitar uma dispendiosa mudança de data
center e melhorar sua posição de continuidade comercial.

Visite a eCommunity para ler o estudo de caso da EMC Insurance Companies.

Copercana implementa tecnologia inovadora para reduzir o custo dos serviços de TI

A Copercana, uma das maiores cooperativas de plantadores de cana-de-açúcar do Brasil, estava sob
crescente pressão para atingir suas metas de redução de custos e, ao mesmo tempo, melhorar o
aprovisionamento e o gerenciamento de recursos de TI que permitem aceso em tempo real a aplicativos
comerciais críticos. >>

http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=68792&uconf=No
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?docID=59069&uconf=No
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Trabalhando com a Unisys, a Copercana migrou seu sistema de ERP personalizado para uma nova plataforma
ClearPath Libra 400, implementou um site remoto de recuperação de desastres e implantou os softwares
uAdapt e uOrchestrate da Unisys em um ambiente virtual composto por servidores Unisys ES7000 modelo
7405R e tecnologias da VMware®. Juntos, esses componentes ajudaram a Copercana a fornecer um serviço
contínuo e com mais capacidade de resposta aos seus clientes e aprovisionar recursos físicos e virtuais de
forma mais eficaz.

Além disso, a automação de mais de 400 processos manuais permitiu que a Copercana otimizasse várias
operações internas, o que ajudou a cooperativa a controlar melhor os custos. Com um novo ambiente virtual,
a Copercana também conseguiu economizar cerca de US$50 mil por ano em taxas de licenciamento e
requisitos de contratação de pessoal.

Visite a eCommunity para ler o estudo de caso da Copercana.

Unisys lança novas soluções ClearPath no mundo virtual do
Second Life

No último mês de maio, a Unisys hospedou um grande evento de
lançamento do ClearPath em um local inusitado. O evento não foi
realizado em um resort ensolarado no Caribe, em um hotel
reservado nas montanhas ou em um imponente cassino. O evento
foi realizado no Alpine Executive Center, um espaço para eventos
virtuais localizado na comunidade online Second Life. Sem precisar
fazer reservas de viagem nem reservar tempo em suas atribuladas
agendas, os participantes foram transportados para um mundo no qual tinham acesso 24 horas por
dia, sete dias por semana, aos outros participantes, aos funcionários da Unisys e a importantes
informações relacionadas ao lançamento. Embora as atividades tenham sido virtuais, os detalhes de
um grande lançamento do ClearPath eram bem reais.

Caso deseje conferir os principais destaques do lançamento, assista a este breve vídeo.

http://www.youtube.com/watch?v=4RqG_aF2QuY
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=73428
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A econômica solução SafeGuard já está disponível para sistemas ClearPath MCP

Temos a satisfação de comunicar o lançamento de uma nova solução SafeGuard com EMC® CLARiiON® CX
Splitter Drivers para diversos servidores ClearPath Libra e servidores da série FS — um lançamento que faz
com que a replicação de dados usando o Unisys SafeGuard Duplex fique mais acessível do que nunca.
Projetado para ajudá-lo a proteger toda a sua infraestrutura de TI, o SafeGuard Duplex oferece uma recuperação
abrangente, flexível e de longa distância para vários ambientes operacionais e de armazenamento.

Oferecendo recursos de gravação e partição para matrizes de armazenamento CLARiiON CX, esses drivers
recém-qualificados permitem a replicação de volumes de dados do CLARiiON CX residente a qualquer distância,
sem afetar aplicativos ou o caminho de E/S principal. E o melhor de tudo é que o uso do SafeGuard Duplex
com os CLARiiON CX Splitter Drivers elimina a necessidade de implementar hardware de partição de fábrica da
SANTap, o que ajuda a otimizar a sua posição de continuidade comercial com um custo total de propriedade
mais baixo.

Os CLARiiON Splitter drivers são compatíveis com as seguintes plataformas:
• Libra 400
• Libra 585/595
• Libra 680/690
• Libra 780/790
• Libra 4000
• FS 1600
• FS 1700
• FS 1800

Para obter mais informações sobre como aproveitar a combinação da tecnologia SafeGuard Duplex e dos
CLARiiON CX Splitter Drivers, entre em contato com o representante de vendas da Unisys.

Gigante de telecomunicações europeia moderniza e simplifica backups com VTL

Quando uma das maiores provedoras de telecomunicações da Europa e cliente do mainframe ClearPath Dorado
percebeu que sua grande e antiga biblioteca de fitas não poderia acompanhar a exigente programação de
backups e a crescente necessidade de armazenar dados fora da empresa, a empresa recorreu à Unisys para
modernizar suas práticas de armazenamento de fitas. A Unisys projetou uma moderna solução de VTL
(biblioteca de fita virtual) composta por unidades centrais de VTL da Dynamic Solutions International (DSI), pelo
armazenamento CLARiiON da EMC, pela tecnologia de replicação MirrorView® e pelo software de gerenciamento
de fita STAR da Formula Consultants Inc. (FCI).

Atualmente sendo produzida em uma das cinco partições do ClearPath Dorado da empresa, a nova solução de
VTL já produziu resultados consideráveis. Por exemplo, o comando FAS SAVEALL semanal, que costumava levar
1h30 para ser concluído, agora é executado em cerca de 15 minutos.

Para saber mais sobre as opções de gerenciamento de dados e armazenamento da Unisys, visite a
eCommunity.

Para obter mais informações sobre a DSI, visite dynamicsolutions.com.

Para obter mais informações sobre FCI, leia o artigo Notícias para parceiros ou visite www.formula.com. >>

http://www.formula.com/
http://dynamicsolutions.com/
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/level1.aspx?cat=Data-Management-and-Storage
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/programs.aspx?cat=SafeGuard_Duplex
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Novas versões dos produtos dbaTOOLS e TeamQuest

Fornecidas com o recente lançamento do MCP 12.1, mas disponíveis como um pedido separado, as versões
mais recentes do dbaTOOLS e do TeamQuest ajudarão as organizações a ajustar seus ambientes
operacionais MCP.

A funcionalidade Analyzer and Monitor incluída na versão 12.1 do dbaTOOLS ajuda a monitorar, controlar e
ajustar os bancos de dados do Enterprise Database Server (DMSII). A versão mais recente do dbaTOOLS
Monitor inclui novos recursos valiosos para monitorar o desempenho do Remote Database Backup (RDB) e
obter informações sobre programas individuais usando um banco de dados.

As versões 52.014 e 53.013 do TeamQuest oferecem uma grande variedade de produtos de monitoramento
de desempenho, incluindo uma versão aprimorada do TeamQuest SMFII, que oferece mais recursos de
gerenciamento de desempenho para servidores ClearPath MCP.

Calendário
Existem muitas oportunidades de aprendizagem disponíveis a você. Consulte a seção Webcasts e Eventos da
eCommunity para obter informações atualizadas.

O que

Transformação do Data Center —
Adaptando-se a um mundo dinâmico

Workshops de práticas recomendados
do OS 2200

Workshops de práticas recomendadas
do MCP

Visão geral do ClearPath e Workshop
de melhores práticas do OS 2200

Evento para usuários de DACH e
Workshop de práticas recomendadas
do OS 2200

UNITE Conferência de tecnologia anual

Simpósio sobre o BIS (Business
Information Server)

Quando

17 de setembro de 2009

24 de setembro de 2009

29 de setembro de 2009,
30 de setembro de 2009,
13 de outubro de 2009

15 de outubro de 2009

De 22 a 23 de outubro
de 2009

De 8 a 11 de novembro
de 2009

De 12 a 13 de novembro
de 2009

Onde

Unisys Executive Center for
Innovation, Blue Bell, PA

Bruxelas, Bélgica

Houten, Holanda
Bruxelas, Bélgica
Paris, França

Estocolmo, Suécia

Basiléia, Suíça

Hyatt Regency Minneapolis,
Minneapolis, MN

Unisys
Roseville, MN

http://minneapolis.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp?src=tig_brand_msprm_google
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/longdescription.aspx?DocID=73209
http://www.unite.org/
http://www.unisysfuturematters.com/
http://www.unisysfuturematters.com/
http://www.unisysfuturematters.com/
http://www.unisysfuturematters.com/
mailto:eci.registration@unisys.com?subject=Request for more information about September 17 Data Transformation Event
http://ecommunity.unisys.com/ecommunity/templates/home.aspx
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Como uma firma de desenvolvimento de software e consultoria consegue ficar por dentro das últimas
tecnologias e manter altos níveis de capacidade de resposta para os clientes? De acordo com Joe Dale,
presidente da Formula Consultants Inc. (FCI) de Anaheim, na Califórnia, dois fatores são essenciais: Uma
equipe de desenvolvimento e suporte talentosa e recursos de mainframe internos que aumentam o alcance
das tecnologias usadas pelos clientes.

Plataforma de última geração fornece ambiente
de teste e desenvolvimento de ponta

“Somos parceiros da Unisys há mais de 20 anos”, afirma
Dale. “Durante esse tempo, fizemos questão de executar
nossas operações nas plataformas mais modernas, o
que nos permitiu fornecer soluções inovadoras, como o
System for Tape Administration and Reporting (STAR-
1100), nosso produto de gerenciamento de fita, para
clientes do Unisys ClearPath OS 2200.”

Por ter sido um dos primeiros clientes nos EUA a
implementar um Servidor ClearPath Dorado 4080, que
conta com a inovadora arquitetura de servidor de última
geração da Unisys, a FCI tem demonstrado esse compromisso. O servidor ClearPath Dorado 4080 executa o
sistema operacional OS 2200 e o software de aplicativo em processadores Intel® Xeon®, o que permite que
a arquitetura de servidor seja compatível com padrões da indústria.

Dale explica como a FCI começou a utilizar este novo ambiente de mainframe: “Ao instalar o Servidor
ClearPath Dorado 4080, conseguimos aproveitar o suporte a canais de alta velocidade, o que permite a
anexação de bibliotecas de fita virtual (VTLs) com modem usando interfaces modernas. Com nosso novo
servidor, adotamos uma plataforma que tem funcionalidade equivalente aos Servidores Dorado em sites
de clientes que usam bibliotecas de fitas virtuais da Dynamic Solutions International (DSI) e da Sun
Microsystems. Além disso, o desempenho e a estabilidade da nossa nova plataforma baseada na arquitetura
de servidor de última geração oferece uma base sólida para testar outros softwares da FCI, incluindo o novo
Intrusion Detection System (IDS-1100).”

Visite a eCommunity para obter mais informações sobre o Servidor ClearPath Dorado 4080.

Para saber mais sobre a FCI, visite www.formula.com.

Sobre o STAR-1100

O STAR-1100 é um sistema completo que
ajuda os usuários do Unisys ClearPath
OS 2200 a automatizar e gerenciar seus
recursos de fita. A solução funciona
com o STAR Library Manager da FCI para
automatizar operações de VTLs da DSI. Ela
também oferece suporte ao software CSC
da Sun, que permite a interoperabilidade
entre bibliotecas de fita da Sun e os
sistemas ClearPath Dorado.
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